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முகம் காட்டச் ச
ால்லாதீர்

[புதைகப்படக் கவிதை�கள் ச�ாகுப்பு]

பHணங்கள் ச
ல்�து எனக்கு மிகவும் பிடித்�?ான ஒன்று. எனது “
ந்தித்�தும் சிந்தித்�தும்” 
�தைலப்பூவிதைன ச�ாடர்ந்து �ாசித்து �ரும் நண்பர்களுக்கு எனது பHணங்களும், பHணங்கள் பற்றி 
நான் எழுதிH பHணக்கட்டுதைரகளும் பிடித்�?ான விஷHம் [அப்படித்�ாஜேன?].  அப்படி ச�ளியிட்ட 
கட்டுதைரகதைhத் ச�ாகுத்து சில மின்னூல்களும் ச�ளி �ந்திருக்கின்றன.  பHணங்களில் என் கூடஜே� 
�ரு�து எனது டிஜிட்டல் காச?ரா – Canon DSLR. பHணக் குறிப்புகள் எடுத்துக் சகாள்�து 
?ட்டு?ல்லாது நிதைறH புதைகப்படங்களும் எடுத்து கட்டுதைரகளில் பகிர்ந்து சகாள்�து �ழக்கம். 

அப்படி எடுத்� சில புதைகப்படங்கள் மிகவும் பிடித்�?ான�ாக இருக்கும். புதைகப் படங்களுக்குப் 
சபாருத்�?ான கவிதை� �ரிகதைh எழுதினால் எவ்�hவு சிறப்பாக இருக்கும் என்ற ஜேHா
தைன �ரும்! 
கட்டுதைரகள் எழுதும் அhவிற்கு கவிதை�கள் எழுது�து எனக்கு �ராது! இது�தைர முHற்சித்�தும் 
இல்தைல!  கல்லூரி 
?Hத்தில் �ாக்கிHங்கதைh ?டக்கி எழுதி, “கவிதை�” என்று நிதைனத்துக் 
சகாண்டதுண்டு! அ�ற்தைறயும் என்னுதைடH நண்பர்களுக்குக் கூட காண்பித்�து இல்தைல!  ?ற்ற�ர்கள் 
எழுதும் கவிதை�கதைh ரசிப்பதும், அ�ற்தைற ஜே
கரிப்பதும் ஒரு சபாழுதுஜேபாக்காக இருந்திருக்கிறது.  

�தைலயுலகில் எழு� ஆரம்பித்� பிறகு நான் எடுத்� சில புதைகப்படங்கதைh எனது பக்கத்தில் பகிர்ந்து 
அ�ற்றுக்கு கவிதை� எழு�ச் ச
ால்லி, �தைலயுலக நண்பர்கள் எழுதிH கவிதை�கள் எனது பக்கத்தில் 
ச�ளியிட்டு இருக்கிஜேறன். எனது �தைலப்பூவில் அப்படி ச�ளி�ந்� கவிதை�கள் நிதைறHஜே� 
இருக்கிறது.  அப்படி �ந்� கவிதை�கள் சில�ற்தைறத் ச�ாகுத்து ஒரு மின்னூலாக ச�ளிக்சகாணர 
ஜே�ண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்�து.  அந்� எண்ணத்திற்குக் சகாடுத்� ச
Hல்�டி�ஜே?இப்ஜேபாது 
மின்னூலாக உங்கள் கணினி/அதைலஜேபசித் திதைரயில்!  

இப்புத்�கத்தில் ச�ளியிட்டு இருக்கும் புதைகப்படம், அதை� எடுக்கப்பட்ட இடம், புதைகப்படம் பற்றிH
எனது கருத்துகதைhத் ச�ாடர்ந்து நண்பர்கள் எழுதிH கவிதை�களும் இருக்கின்றன.  இஜே�ா 
புதைகப்படங்களும், கவிதை�களும் உங்கள் ர
தைனக்காக…..  புதைகப்படத்திற்குத் �குந்� கவிதை�கதைh 
எழுதி அனுப்பி, ச�ளியிட அனு?தித்� நண்பர்களுக்கு எனது சநஞ்
ம் நிதைறந்� நன்றி.  பாராட்டுகள் 
அதைனத்தும் கவிதை� எழுதிH நண்பர்களுக்ஜேக.  மின் புத்�கத்தில் குதைறகள் இருப்பின் அ�ற்கான 
காரணம் - அ�ர்கள் அல்ல! நான் ?ட்டுஜே?! 

கவிதை�கள் பற்றிH கருத்துகதைh எனது மின்னஞ்
ல் முக�ரிக்கு அனுப்பி தை�க்கலாம். எனது 
மின்னஞ்
ல் முக�ரி venkatnagaraj@gmail.com .

நட்புடன்

ச�ங்கட்

புது தில்லி.

�தைலப்பூ: 
ந்தித்�தும் சிந்தித்�தும் 
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கவிதை� பங்களிப்பாhர்கள்

1. நிலா ?கள். பறத்�ல் – பறத்�ல் நிமித்�ம் – எனும் �தைலப்பூவில் எழுதுப�ர். எங்களூர்க்காரர்!

2. தில்லி நண்பர் பத்?நாபன். �தைலப்பூவில் எழு�வில்தைல என்றாலும் பல �தைலப்பூக்கதைhப் 
படிப்ப�ர். நல்ல நண்பர்!

3. முகிலின் பக்கங்கள்   �தைலப்பூவில் எழுதும் �மிழ்முகில் அ�ர்கள்.
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ன் சிந்�தைனகள்   எனும் �தைலப்பூவில் எழுதும் திரு ஜே
ஷாத்ரி.

5. திரு�ரங்கம் ரிஷபன் அ�ர்கள்.

6. எங்கள் பிhாக்   ஆசிரிHர்களில் ஒரு�ரான ஸ்ரீராம்.

7. ஜேக  .   பி  .   3னார்த்�னன்   அ�ர்கள்

8. நான் ஒன்று ச
ால்ஜே�ன்   எனும் �தைலப்பூவில் எழுதி�ரும் மீரா ச
ல்�கு?ார். 

9. தில்தைலHகத்து க்ஜேரானிக்கிள்ஸ்   கீ�ா சரங்கன், ச
ன்தைன. 

10. கீ�?ஞ்
ரி   என்கிற �தைலப்பூவில் எழுதி �ரும் கீ�ா ?தி�ாணன், சிட்னி

11. �தைலயுலக நண்பர் ஜே��ஜேகாட்தைட கில்லர்ஜி! அ�ரது �தைலப்பூ – கில்லர்ஜி!

12. கற்றலும் ஜேகட்டலும்   எனும் �தைலப்பூவில் எழுதி �ந்� திரு?தி ராஜி ச�ங்கட். 

13. �ளிர்   �தைலப்பூவில் எழுதும் நண்பர் சுஜேரஷ். 

14. சுப்பு �ாத்�ா 

15. “கதைரஜேHாரம் சி�றிH கவிதை�கள்” என்ற �தைலப்பூவில் எழுதி �ரும் அ3ய்கர் சுனில் ஜே3ா
ப்

16. பி. பிர
ாத்

17. விஸ்�நாத் வி. ராவ்.

18. கணக்காHன்   எனும் �தைலப்பூவில் எழுதிH கவிஞர் கணக்காHன் [எ] இ.ஜே
. இரா?ன்

19. நிஷாந்தி பிரபாகரன், ஸ்விஸ். �தைலப்பூ: ஆல்ப்ஸ் ச�ன்றல்

20. திரு ஜி.எம்.பாலசுப்ர?ணிHன், சபங்களூரு – �தைலப்பூ: gmb writes

21. முரளி, சநய்ஜே�லி ?ற்றும்
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1. ?ாறுஜே�டப் ஜேபாட்டி

புதைகப்படம் – 1; கவிதை� – 2

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  கு3ராத் ?ாநிலத்தின் கட்ச் பகுதி – இந்திH எல்தைலப் பகுதிக்கு 
ற்ஜேற அருஜேக 
இருக்கும் இடம். அங்ஜேக ச
ன்ற ஜேபாது பார்த்� கிரா?த்துக் குழந்தை�கள்.  ஜேபாட்டிருக்கும் நதைககள் 
சபரும்பாலானதை� அ�ர்கhாகஜே� ச
ய்�தை�.  அணிந்திருக்கும் உதைடகளில் ச
ய்Hப்பட்ட நகாசு 
ஜே�தைலகளும் அ�ர்கஜேh ச
ய்�தை� �ான்! பள்ளியில் படித்துக் சகாண்டிருந்�ாலும் சபாழுது ஜேபாக்க 
இப்படிச் ச
ய்து, அ�ற்தைற விற்பதைனயும் ச
ய்கிறார்கள். 

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்:  இச்சிறு �HதிஜேலஜேH இத்�தைன உதைடகள், 
அலங்காரங்கள் இ�ர்களுக்கு. இப்பகுதி சபண்கள் திரு?ணம் ஆன பிறகு இன்னும் அதிக 
உதைடHலங்காரம்/நதைககள் ஜேபாட்டுக்சகாண்டு அதுஜே� அப்சபண்களின் எதைடதைH அதிகப்படுத்துஜே?ா 
என்று ஜே�ான்றிHது! அதைனத்து குழந்தை�களுஜே? சராம்பவும் சுட்டி! அதுவும் �லது ஓரத்தில் இருக்கும் 
சபண் சராம்பஜே� அதிக சுட்டி. சகாஞ்
ம் ஜேபசினால் ஜேபாதும், அ�ள் தை�த்திருக்கும் அதைனத்து 
தைகவிதைனப் சபாருட்கதைhயும் நம்மிடம் விற்று விடு�ாள் – அத்�தைன ஜேபச்சு 
ாதுர்Hம்! கண்களில் 
மின்னும் குறும்பு!  �னது இல்லத்திற்கு அதைழத்துச் ச
ன்று �னது ச
ாந்�ங்கதைhயும் அறிமுகம் ச
ய்து 
தை�த்�ார் இந்�ச் சுட்டிப் சபண்!

இஜே�ா இந்�ப் படத்திற்கான கவிதை�! எழுதிHது நிலா ?கள். பறத்�ல் – பறத்�ல் நிமித்�ம் – எனும் 
�தைலப்பூவில் எழுதுப�ர். எங்களூர்க்காரர்!

?ாறுஜே�டப் ஜேபாட்டி

இர�ல் அலங்கரிப்பில் எம் ஏழ்தை? ?தைறத்து

ஆண்டுக்கு ஒருநாளின் ஆர�ாரமிது

�ண்ணங்கள்சூழ் ஆதைடகளின் பிரகா
ம்

�ந்திடலாம் �ாழ்வின் பிறிச�ாருநாள்

அணிகலன்கhால் ச
றிவூட்டப் பட்ட எம் அழகு

உலக அழகிHாக உHர்த்தினாலும் விHப்பில்தைல

?ாறாப் புன்னதைகயுடன் �லிபழகிH நாங்கள்
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�ாழ்ச�னும் ஜேபாரில் ச�ன்று �ழிகாட்டிHாஜே�ாம்.

அன்சறம் புதைகப்படங்கள்

அதைன�ருக்கும் சபாக்கிஷ?ாகும்.

நிலா?கள், சநய்ஜே�லி.

பHச?�ற்கு?

�ண்ணங்கள் உதைடயிலுண்டு 

�சீகரிக்கும் புன்சிரிப்பு முகத்திலுண்டு 

உண்ண உறங்க �சிக்க ஓரிடம் உண்டு 

நின்று ஜேப
 நிதைறH ச�கிரிHம் சநஞ்சில் உண்டு 

பாரதி கண்ட புதுதை?ப்சபண்கhாய் 

�தைhH �ருகிஜேறாம், �ாழ்த்� நீர் உண்டு 

பHச?�ற்கு எங்கட்கு?

விஸ்�நாத் வி. ராவ்

7



2. முகம் காட்டு கண்?ணிஜேH!

புதைகப்படம் – 2; கவிதை� - 1 

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  திரு�ரங்கம் என்றாஜேல எல்ஜேலாருக்கும் நிதைனவுக்கு �ரு�து அரங்கனின் 
திருக்ஜேகாவில் �ான். ஆனால் அஜே� திரு�ரங்கத்தில் விஷ்ணுவின் பத்து அ��ாரங்கதைhயும் ஒருங்ஜேக 
�ழிபட �
திHாய் “�
ா��ார 
ன்னதி”யும் உண்டு என்பது ச�ரியு?ா? அந்� �
ா��ார 
ன்னதிக்கு ஒரு 
முதைற ஜேபாயிருந்� ஜேபாது ஜேகாவிலின் �ா
லில் இரண்டு குழந்தை�கள் முகமூடி ஜேபாட்டுக் சகாண்டு 
விதைhHாடிக் சகாண்டிருந்�ார்கள்.  அ�ர்கதைh எடுத்� படம் �ான் இது.....

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்:  இச்சிறு �HதிஜேலஜேH முகமூடி ஜேபாட்டுக் சகாண்டு 
பழக்கப் படுத்திக் சகாள்h ஜே�ண்டுஜே?ா? சபரி�ான பிறகு, வி�ம் வி�?ாய் முகமூடிகள் 
ஜேபாட்டுக்சகாள்h ஜே�ண்டியிருக்கும் என்ப�ால் இப்சபாழுஜே� பழக்கம் ச
ய்து சகாள்கிறார்கஜேhா.....  
ஒவ்ச�ாரு நாளும் நாமும் வி�ம் வி�?ாய் முகமூடி ஜேபாடா?ஜேலஜேH முகமூடிகஜேhாடு�ாஜேன �லம் 
�ருகிஜேறாம்! பிடித்�ாலும் பிடிக்க வில்தைல என்றாலும் சபாய்ச்சிரிப்பு முகமூடி அணிந்து சகாள்h 
ஜே�ண்டியிருக்கிறஜே�! 

புதைகப்படத்திற்கு கற்றலும் ஜேகட்டலும் எனும் �தைலப்பூவில் எழுதி �ரும் திரு?தி ராஜி ச�ங்கட் 
எழுதி அனுப்பிH கவிதை� இஜே�ா..…

முகம் காட்டு கண்?ணிஜேH!

�hர்கின்ற பிஞ்சுகஜேh

விதைhHாட்ஜேடா முகமூடி?

ச�ளிக்காட்டா கHதை?கதைh

விதைர�ாக உள்புதை�த்து,

ஒளிக்கின்ற காலமுண்டு

ஒவ்ச�ான்றாய் அணிஜே�ாஜே?!

களிக்கின்ற �Hதினிஜேல

கழட்டுங்கள் கண்?ணிகாள்!

ராஜி ச�ங்கட் [எ] ஜேர�தி ச�ங்கட்......
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3. உழவுக்கும் ச�ாழிலுக்கும் �ந்�தைன

புதைகப்படம் – 3; கவிதை� – 1

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  ஆந்திர ?ாநிலத்தின் வி
ாகப்பட்டினத்திலிருந்து ஒடி
ா எல்தைலயில் இருக்கும், 
ஸ்ரீமுகலிங்கம் என்ற ஒரு கிரா?த்திற்குச் ச
ன்றஜேபாது பார்த்� காட்சி…..

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்:  �ன்னந்�னிஜேH நிறுத்தி இருந்� பதைழH ?ாட்டு 
�ண்டி ?னதை� ஏஜே�ா ச
ய்�து. எத்�தைன உதைழத்திருக்கும் இந்� �ண்டி – இப்ஜேபாது இ�ன் பHன்பாடு 
சராம்பஜே� குதைறந்து விட்டஜே�….. இருக்கும் ஆற்று ?ணதைலச் சுரண்டிச் சுரண்டி எடுத்து, 
விதைhநிலங்கதைhயும் பாழ்படுத்தி வீடு கட்டி, �ண்ணீர் இல்தைல �ண்ணீர் இல்தைல என புலம்பிக் 
சகாண்டிருக்கிஜேறாம்.  இந்� ஆறும், ஆற்று நீரும் இன்னும் எத்�தைன நாட்கஜேhா! ஆறு என்ற ச
ால்ஜேல 
அழிந்து விடுஜே?ா என்ற பHம் எனக்குள்!

இஜே�ா கவிதை�! எழுதிHது நிலா ?கள்.

உழவுக்கும் ச�ாழிலுக்கும் �ந்�தைன 

நூறுநாள் ஜே�தைலயில் தூர்�ாரிH ஏரி இது

கிடக்கும் ச
ாற்ப நீதைர

இHந்திரம் சகாண்டு உறிஞ்சிஜேH

கருகும் பயிதைரக் காப்பாற்றப் பார்க்கிஜேறாம்

அப்பன் பாட்டன் காலத்தில்

முப்ஜேபாக ச�ள்hாதை?.

�ண்டி?ாடுகள் ஓய்ச்
லின்றி

வீட்டுக்கும் �Hலுக்கு?ாக

நதைடஜேபாட்டபடி இருந்�ன
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�ாய்க்கால் பா
ன?ற்று �ானமும் கருமிHானதில்

பஞ்
ம் �தைலமீற ஏர்?ாடுகள் விற்று உயிர்�ாழ்ந்ஜே�ாம்

அப்புறம் �ண்டியிழுக்கும் காதைhகளும்விதைலஜேபாயின

எஞ்சிH �ண்டியிது

�ம் பHண அனுப�ங்கதைh


க்கரங்கள் கதைடHாணிகளுடன் கதை�த்துப் சபாழுஜே�ாட்டும்.

உளுத்துப் ஜேபாகும்முன் அடுப்புக்கு விறகாகும்.

கஞ்சிக்கு �ழிHற்றும்

சகhர�ம் பார்த்து

ஏஜே�ாச�ாரு விதை�தைH பூமியில் விசிறிவிட்டு


ாவு �ரும் பாதை� ஜே�டி

�விக்கும் உழ�ன் �ாழ்தை�

பாழும் ச�ய்�மும் பார்த்து இரங்கவில்தைல

ஆளும் அரசுக்கும் ஆயிரம் ச
ாந்�ஜே�தைல.

நிலா?கள், சநய்ஜே�லி.
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4. திறந்��ாஜேன குளிர்ப�னம்! பாதைறக்கல்ஜேல
பஞ்சுச?த்தை�!!

புதைகப்படம் – 4; கவிதை� - 1 

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  �தைலநகர் தில்லியில் இருக்கும் கூ�ம் – அ�ாங்க Hமுதைன ஆறு – 
?தைழக்காலங்களில் ஹரிHானாவின் “ஹத்னிகுண்ட்” அதைணயிலிருந்து உபரி நீதைர திறந்து விட 
Hமுதைனயில் ச�ள்hம் �ந்து விடும்! ஆற்றின் இரு கதைரகளிலும் �ாழும் குடிதை
 ?க்கள் 
ாதைலக்கு 
�ந்து விடு�ார்கள். அப்படி ச�ள்hம் �ந்� 
?Hத்தில் Hமுதைனயில் குறுக்ஜேக கட்டப்பட்டிருக்கும் 
இரும்பு பாலத்தின் அருஜேக எடுத்� புதைகப்படம்.....

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்: தில்லியின் சபரும்பாலான ரிக் ஷா ஓட்டுனர்கள் – 
கிழக்கு உத்திரப் பிரஜே�
ம் அல்லது பீஹார் ?ாநிலத்திதைனச் ஜே
ர்ந்��ர்கள் – நாள் �ாடதைகக்கு 
ரிக் ஷாவிதைன ஓட்டி இரவு அந்� ரிக் ஷாவிஜேலஜேH 
ாதைல ஓரத்தில் படுத்து உறங்கும் பலர் உண்டு....  
இ�ர்களுக்சகன குடிதை
ஜேHா, ச
ாந்�ஜே?ா �தைலநகரில் இல்தைல. �ருடத்தின் ஒன்பது ?ா�ங்கள் 
இங்ஜேக கஷ்டப்பட்டு உதைழத்து தீபா�ளி-ச்
ட் பூ3ா 
?Hத்தில் கிரா?த்துக்குச் ச
ல்லும் 
உதைழப்பாளிகள்.....  ?தைழ �ந்து பிதைழப்தைபக் சகடுத்� ஒரு நாளில் உண்ண உணவின்றி, பசி 
?Hக்கத்தில் படுத்து உறங்குகிறாஜேரா என்ற எண்ணம் எனக்குத் ஜே�ான்றிHது! இ�ர் ஜேபான்ற�ர்களுக்கு 
கா�ல்துதைறயினர் �ரும் ச�ால்தைல – ஒவ்ச�ாரு அடியும் இடி ஜேபால இறங்கும்! 
ாதைலயில் எப்ஜேபாது 
சநரி
ல் ஏற்பட்டாலும் அடி இ�ர்களுக்குத் �ான்! என்று ?டியும் இந்� ஏற்றத் �ாழ்வு? 

இஜே�ா கவிதை�! எழுதிHது தில்லி நண்பர் பத்?நாபன். �தைலப்பூவில் எழு�வில்தைல என்றாலும் பல 
�தைலப்பூக்கதைhப் படிப்ப�ர். நல்ல நண்பர்! தில்லி �ந்� மு�ல் நாள் மு�லாய் ச�ரிந்��ர்!

திறந்��ாஜேன குளிர்ப�னம்! பாதைறக்கல்ஜேல பஞ்சுச?த்தை�!!

�ங்கிக் கணக்கினிஜேல �ரவு தை�க்க ஏதுமில்தைல!

பங்குச் 
ந்தை�யினால் பாதிப்பும் எனக்கில்தைல!

�ா
ல் திறந்து தை�த்து காத்திருக்கும் உறவுமில்தைல!

�தை
ஜேHாடு இதை
பாடும் இல்லத்துதைண ஏதுமில்தைல!

ஒன்று சபற்றால் ஜேபாதுச?ன்ற உத்�ரவும் எனக்கில்தைல!

சிந்தை� குழம்பி நிற்கும் சிக்கசலான்றும் எனக்கில்தைல!

11



�ாலாட்டுப் பாட்டு ச
ால்ல �ண்ணீர்ச் 
ாதைலஉண்டு!

�ாலாட்டி உறவு ச
ால்ல �ாயில்லா ஜீ�னுண்டு!

அன்றாடம் காய்ச்சி நான்! ஆகாHம் ச
ாந்�முண்டு!

நின்றாடும் ?ரம் வீசும் 
ா?ரமும் எனக்குண்டு!

என்றும் இன்பம்�ரும் உதைழத்� கதைhப்புமுண்டு!

உதைழத்� �ரவினிஜேல உண்ட நிதைறவுமுண்டு!

வீசடடுத்து ஓய்ச�டுக்கும் ஏக்கம் எனக்கில்தைல!

ஏசடடுத்து படிக்கா� ஏக்கம்�ான் எனக்குமுண்டு!

படுத்து உறங்க ஒருபாயில்லா ஏக்க மில்தைல!

இடுக்கண் �ருதைகயிஜேல Hாருமில்லா ஏக்கமுண்டு!

?னதினிஜேல உறுதியுண்டு! உதைழப்பின்ஜே?ல் பக்தியுண்டு!

நிதைனத்� சபாழுதினிஜேல நல்லுறக்கம் �ரு�துண்டு!

நிதைனத்� சபாழுதினிஜேல நல்லுறக்கம் �ரு�துண்டு!

பத்?நாபன் [எ] ஈஸ்�ரன்......
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5. அதைழப்பு விடுப்பாHாடா ?

புதைகப்படம் – 5; கவிதை�கள்  - 2

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  இந்� புதைகப்படம் தில்லியின் கடும் குளிர் 
?Hத்தில் எடுக்கப்பட்ட படம்.  
குளிருக்கு இ�?ாய் ?திH ஜேநர ச�ய்யிலில் அ?ர்ந்திருந்� மூ�ாட்டி. பின் பக்கம் அந்� மூ�ாட்டியின் 
கண�ர் படுத்திருக்கிறார்.

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்:  என்ன�ான் ஆண்கள் �ங்கதைhப் பற்றி சபரி�ாய் 
நிதைனத்துக் சகாண்டாலும், �H�ான காலத்தில் �ங்கhது துதைண இல்லாது இருக்க முடி�தில்தைல. 
துதைணதைH இழந்� பின்னர் �ாழும் ஆண்கள் படும் ?னக் கஷ்டங்கள் ச
ால்ல முடிHா�தை�. சபண்கள் 
�னது துதைணதைH இழந்�ாலும், அத்�தைன துHரம் சகாள்�தில்தைல. �ங்கள் ஜேபரக் குழந்தை�கள், 
?கன்/?கள் ஆகிஜேHார் மீது சகாண்டுள்h பா
த்தினால் �னது க�தைலகதைh ஓரhவு ?றந்து 
விடுகிறார்கள் அல்லது ?தைறத்து விடுகிறார்கள்.

கண�ன் படுத்துறங்க, ?தைனவி அ?ர்ந்�படிஜேH உறங்கு�தை�ப் பார்த்�ஜேபாது அ�ரும் பா�ம் – 
இன்னுச?ாரு கட்டில் ஜேபாட்டு உறங்கலாஜே? என்றும் ஜே�ான்றிHது...... 
மீபத்தில் ஹிந்தி ச?ாழியில் 
படித்� ஒரு விஷHம் நிதைனவுக்கு �ருகிறது. சிறு �Hதில் ”என் அம்?ா, என் அம்?ா” என்று ஜேபாட்டி 
ஜேபாட்டுக்சகாள்ளும் ஒரு �ாயின் இரு குழந்தை�கள், �hர்ந்� பிறகு, அ�ளின் முடிHா� காலத்தில், 
அம்?ாதை� தை�த்துக்சகாள்h ஜே�ண்டும் எனும்ஜேபாது, “உன் அம்?ா, உன் அம்?ா” என்று ச
ால்�து 
ஏன்? 

இந்�ப் படத்திற்கான கவிதை�கள் இரண்டு. மு�ல் கவிதை�. எழுதிHது �தைலயுலக நண்பர் 
ஜே��ஜேகாட்தைட கில்லர்ஜி! அ�ரது �தைலப்பூ – கில்லர்ஜி! இரண்டாம் கவிதை� �ளிர் �தைலப்பூவில் 
எழுதும் நண்பர் சுஜேரஷ். 

கவிதை�-1: அதைழப்பு விடுப்பாHாடா ?

திருத்�லங்கள் எல்லாம் ��மிருந்து

?கஜேன ��சி உன்தைன சபற்ஜேறா?டா

ச�ருஜே�ாரம் �விக்க விட்டாHடா
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பா
ம் சகாட்டி �hர்த்ஜே�ா?டா

பாதை�ஜேHாரம் படுக்க விட்டாHடா

கால் கடுக்க பா�Hாத்திதைர ச
ன்று

�ந்ஜே�ா?டா உன்தைனப்சபற – இன்று

என் கால் �லி தீர �ழி இல்தைலHடா

உன்தைன ஈன்றஜேபாது �லிக்கவில்தைலHடா

உன்ன�ள் ஈட்டி �ார்த்தை� இன்னும் �லிக்கு�டா

?தைனவிH�ள் �ந்�வுடன் ?தி ?Hக்க?ாடா

?னி�ஜேநHம், பா
ம், ஜேந
ம் ?றந்து விட்டாHடா

உதைன ?றக்க எ?க்கு முடிHா�டா உடன் நாங்கள்

?ரணித்�ால் மீண்டும் உனக்ஜேக �ந்து பிறப்ஜேபா?டா

அப்சபாழு�ா�து உனது ஜேந
ம் கிதைடக்கு?டா

இதைற�ா எங்கள் குரல் ஜேகட்பாHடா

இன்ஜேற ?ரணம் சகாடுப்பாHடா...

உடஜேன 3னனம் சகாடுப்பாHடா...

எங்களுக்கு அதைழப்பு விடுப்பாHாடா ?

ஜே��ஜேகாட்தைட கில்லர்ஜி

கவிதை�-2: ஓய்வு!

உதைழத்திட்ட காலங்கள்

ஓடிப்ஜேபாயிட

ஓய்வுக்கான காலம் இது!

�தைழத்திட்ட பிள்தைhகள்�ான்

�ள்ளிப் ஜேபாயினஜேரா?

பாதை�ஜேHாரம் பாந்�?ாய்

படுத்� கண�ருக்கு ஆ�ர�ாய்

அ?ர்ந்திட்ஜேடன் ஆறு�லாய்!

படர்ந்திட்ட பனிசHல்லாம் விலகிஓட

சுடர்விட்ட ஆ��ஜேன �ருக!

சுருக்கம் வீழ்ந்� இந்� முதிஜேHாதைரயும்

உன் கதிர் கரங்கhால் �ழுவி

இன்பம் அ�தைன �ருக!
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நாதைh எண்ணிக்சகாண்டிருக்கும் எங்களுக்கு

நாதைhதைH நல்ல சபாழு�ாய் நல்க!

�ளிர் சுஜேரஷ்….
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6. மின்னல் கண்ணழகி!

புதைகப்படம் – 6; கவிதை�கள்  - 2

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  காவிரிக்கும் சகாள்ளிடத்திற்கும் நடுஜே� திரு�ரங்கம்.  காவிரி ஆற்றில் 
இப்ஜேபாச�ல்லாம் �ண்ணீர் �ரத்து ச�கு குதைறவு. ?ணல் சகாள்தைh ஜேபாய்க்சகாண்ஜேட இருக்கிறது – 
அர
ாங்கத்தின் ஒத்துதைழப்ஜேபாடு.....  ஜேகாதைடக் காலம் �ந்துவிட்டால், திருச்சி ?ாநகராட்சிஜேH காவிரி 
ஆற்றின் ?ணல்ச�ளியில் Summer Beach என ப�ாதைக தை�த்து இதை
 நிகழ்ச்சிகதைhயும், தின்பண்டக் 
கதைடகதைhயும் இங்ஜேக அதை?க்க அனு?தி �ருகிறார்கள். பார்தை�Hாhர்களுக்கு நுதைழவுக் கட்டணமும் 
உண்டு! �ற்றிH காவிரி ஆற்றிலிருந்து பணம் 
ம்பாதிக்க இனுஜே?ார் �ழி!ச
ன்ற ஆண்டு இப்படி Summer
Beach அதை?த்�ஜேபாது நாங்களும் ச
ன்றிருந்ஜே�ாம். அங்ஜேக எடுத்� படம் இது.

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்: �றண்டு கிடக்கும் காவிரி ஆற்றின் கதைர.  ஜேநரம் 
?ாதைலயும் இரவும் 
ந்திக்கும் ஜேநரம்.  அங்ஜேக இக்குழந்தை� பந்து விதைhHாடிக் சகாண்டிருந்�ாள்.  
அ�ள் தைககளில் ஒட்டிக் சகாண்டிருக்கும் ?ணல் துகள்! அ�ள் ஊடுருவும் கண்கள் எதைன புதைகப்படம் 
எடுக்கத் தூண்டிHது. என்ன ஒரு தீர்க்கம் அந்�க் கண்களில்!  காவிரியில் �ண்ணீர் இல்லா� நிதைல 
?னதில் �ருத்�த்திதைன ஏற்படுத்தினாலும் குழந்தை�யின் புன்சிரிப்பில் அந்� �ருத்�த்திதைனக் சகாஞ்
ம்
�ள்ளி தை�க்க முடிந்�து!

இந்�ப் படத்திற்கான கவிதை�கள் இரண்டு. மு�ல் கவிதை� எழுதிHது தில்லி நண்பர் பத்?நாபன்! 
இரண்டாம் கவிதை� முகிலின் பக்கங்கள் �தைலப்பூவில் எழுதும் �மிழ்முகில் அ�ர்கள். 

கவிதை�-1: மின்னல் கண்ணழகி!

காவிரியின் ஜே?ல் நின்று

கண் விரிHப் பார்க்கின்றாள்!

?ணல் �ாரி விற்ப�தைர, ?தி சகட்ட ?ானுடதைர,

நஞ்சு உhம் சகாண்டு நரகம் ச
ல்ல விதைழஜே�ாதைர
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முக்கண்ணால் எரித்திடவும் ?ணல் �ாரித் தூற்றிடவும்

காவிரியின் ஜே?ல் நின்று கண் விரிHப் பார்க்கின்றாள்!

?ன்னனுக்கும் அஞ்
ா�ார் நல்ல ?தைறகளுக்கும் அஞ்
ா�ார்!

�ஞ்
ம் ஒன்ஜேற�ான் �ாழ்ச�னஜே� நிதைனப்ஜேபாதைர 

பிஞ்சுக் தைகHாஜேல பந்�ாடி முடித்திடஜே�

காவிரியின் ஜே?ல் நின்று கண் விரிHப் பார்க்கின்றாள்!

சபான்னி நதிHாஜேல சபான் விதைhந்� கால?தை�

கh�ாடிச் ச
ன்ற�தைர, கலங்கி நிற்க தை�த்��தைர,

காலால் உதை�த்திடவும், கண்ணால் எரித்திடவும்,

காவிரியின் ஜே?ல் நின்று கண் விரிHப் பார்க்கின்றாள்!

காக்தைக சகாண்டு �ந்� கற்பக?ாம் காவிரியின்

ஜேபாக்தைக ?ாற்றி விட்டு புதுச் ச
ல்�ம் 

ஜே
ர்ப்ஜேபார்கள் புல்லினும் சிறிHசரன

காவிரியின் ஜே?ல் நின்று கண் விரிHப் பார்க்கின்றாள்!

பத்?நாபன் [எ] ஈஸ்�ரன்..…

கவிதை�-2: காணா?ல் ஜேபான காவிரி!

ஆடி விதைhHாடும்

ஆறும் இன்று

காணவில்தைலஜேH என

?ணலுள் ஜே�டித் ஜே�டி

ஓய்ந்��hாய் - வீடு

திரும்புகிறாஜேhா? -

சிறு கிள்தைh!

�ான் சபாய்ப்பினும்

�ான் சபாய்Hா காவிரி

கண் முன் ?ணல் ஜே?டாய்

காட்சிப் படுகிறது - நன்றாக
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பார்த்துக் சகாள் சிறு நங்தைகஜேH!

நாதைh ?ணலும் கூட

?ாH?ாகிப் ஜேபாய் - காவிரி

கட்டாந்�தைரHாய் காட்சிHளித்�ாலும்

ஆச்
ர்Hமில்தைல! - மீண்டும் இங்கு

காவிரி புது நுதைரHாய் சபாங்கி ஓட

சி�சபரு?ானிடம் காவிரிதைH

அகத்திHர் சபற்று �ர - விநாHகர்

காகச?ன �டிச�டுத்து �ந்து

க?ண்டலத்தை� கவிழ்த்திட ஜே�ண்டுஜே?ா?

பி. �மிழ் முகில்......

18



7. இடம்பிடி! �டம் பதி!

புதைகப்படம் – 7; கவிதை�கள்  - 3

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  வி
ாகபட்டிணம் அருஜேக இருக்கும் அரக்கு பள்hத்�ாக்கு எனும் இடத்திற்கு 
பா
ஞ்
ர் ரயில் மூலம் பHணம் ச
ய்யும் �ாய்ப்பு கிதைடத்�து. பா
ஞ்
ர் ரயிலின் ஒரு சபட்டி முழு�தும்
சுற்றுலா பHணிகள். அதில் பல இடங்களிலிருந்தும் சுற்றுலா பHணிகள்.  அங்ஜேக �ந்திருந்� ஒரு 
சுற்றுலா பHணிக்கு இரண்டு சபண் குழந்தை�கள். சுட்டிHாக அங்ஜேகயும் இங்ஜேகயும் ச
ன்றும், சிரித்தும் 

க பHணிகதைh ?கிழ்வித்துக் சகாண்டிருந்�ார்.  அதில் மூத்� சபண் �ான் இந்�ப் புதைகப்படத்தில் 
இருப்ப�ர். பா
ஞ்
ர் ரயிலின் ஜே?ல் 
ா?ான்கள் தை�க்கும் இடத்தில் ஏறி உட்கார்ந்து சகாண்டு கம்பிகள்
�ழிஜேH பார்த்து சிரித்துக் சகாண்டிருந்�ார்.  அ�தைர என் காமிராவில் சிதைற பிடித்ஜே�ன். 

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்: சிலதைரப் பார்த்� உடஜேனஜேH பிடித்துப் ஜேபாகிறது! 
சபரும்பாலும் குழந்தை�கதைh! அ�ர்களின் கள்h?ற்ற சிரிப்பு சபரிH�ர்கhானதும் ?தைறந்து ஜேபா�து 
ஏஜேனா….. சிறு குழந்தை�Hாக இருக்கும் �தைர எந்�க் க�தைலகளும் இல்தைல! சபரிH�ர்கhானதும் ?னது
கணக்குப் ஜேபாட ஆரம்பித்து விடுகிறது – இ�ருதைடH நட்பால் ந?க்சகன்ன லாபம், இ�ரால் நட்டம் 
�ருஜே?ா என்சறல்லாம் கணக்குப்ஜேபாட, சபாய்Hான �ாழ்க்தைக, சபாய்Hான சிரிப்பு என �ாழ்க்தைகஜேH
சபாய்!

இந்�ப் புதைகப்படத்திற்கு ச?ாத்�ம் மூன்று கவிதை�கள்.  மு�லா�து கவிதை� நண்பர் ஜே
ஷாத்ரி அ�ர்கள்
எழுதிHது. காரஞ்
ன் சிந்�தைனகள் எனும் �தைலப்பூவில் எழுதுப�ர். இரண்டா�து கவிதை� “எங்கள் 
பிhாக்” ஸ்ரீராம் அ�ர்களின் தைக�ண்ணத்தில்! மூன்றாம் கவிதை� தில்லி நண்பர் பத்?நாபன் அ�ர்கள் 
எழுதிHது.

கவிதை� – 1 - இடம்பிடி! �டம் பதி!

பHணத் �டச?ங்கும்

பார்த்து ?கிழ்ந்திட

இடம்பிடித்�ாஜேHா?

அரும்பிடும் புன்னதைகயில்

ஆர்�ம் ச�ளிப்படுஜே�!
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பHணங்கள் அதைனத்துஜே?

பHனுள்hதை��ான்!

படிப்பிதைன �ரு�ன�ான்!

�ாழ்க்தைகப் பHணத்தில்- நல்

�ழிகதைhத் ச�ரிவுச
ய்!

�க்க �ருணங்கதைhத்

��றவிடாஜே�!

�ன்னம்பிக்தைகயும்

�hரா உதைழப்பும் -நீ

�டம்பதிக்கத்

துதைணநிற்கும்!

திறதை?யின் துதைணயுடன்

�டம் பதிப்பாய்!

உலஜேகார் உhத்தில்

உனக்சகன ஓர் இடம்பிடிப்பாய்!

ஜே
ஷாத்ரி.....

கவிதை� - 2 - சிதைற

பின்னால் இருக்கிறது

இன்னும் நாட்கள்

அதைடபட்டுக் கிடக்க…

கல்விச்சிதைற,

பண்பாட்டுச் சிதைற

கா�ல் சிதைற, கல்Hாணச் சிதைற

எனும் �ாழ்க்தைகச் சிதைற!

இப்ஜேபாது ச�ளியில் �ந்து

விதைhHாடு ?கஜேh.
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ஸ்ரீராம்

கவிதை� -3 - பூவுக்குள் புன்னதைக!

கண்ஜேண! இதைhப்பாறு! உன்

�ாய்ஜே?ல் �ருஜே� அழுக்காறு!

மின்னும் கண்கள்!

மிளிர்கின்ற பூ��னம்!

உள்hம் ஜேபானது சகாள்தைh!

சகாள்தைh சகாண்ட�னால் சிதைற�ா
ம்!

எம் ?னச்சிதைறயில் உன்�ா
ம்!

கண்ணுக்குள் நீள்மின்னல்!

பூவுக்குள் புன்னதைக!

பூ��னப் புன்னதைகHால்

எம்?னச்சிதைறக்குள் உன் சு�ா
ம்!

நிதைனத்�ாஜேல சுகம் வீசும்!

சகாள்தைh ஜேபாக திறந்�ச�ன் ?னக் க�வு!

சகாள்தைh சகாண்டது இந்�ச் சிறு நிலவு!

கள்hப் புன்னதைகயில் காட்டிH துள்hல்,

அள்hக் குதைறHா� அழகின் விள்hல்!

கண்ஜேண! இதைhப்பாறு! உன்

�ாய்ஜே?ல் �ருஜே� அழுக்காறு!

பத்?நாபன் [எ] ஈஸ்�ரன்.....
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8. எனக்சகான்றும் சிர?மில்தைல…

புதைகப்படம் – 8; கவிதை�கள்  - 5

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  ச
ன்தைன ECR 
ாதைலயில் முட்டுக்காடு அருஜேக இருக்கும் �க் ஷிணசித்ரா. 
கிரா?ங்களிஜேலஜேH ?ாட்டு �ண்டிகள் இல்லா� ஒரு நிதைல இன்று. அங்ஜேக சுற்றுலா �ரும் பள்ளிக் 
குழந்தை�கள் ?ற்றும் சபரிH�ர்கள் விரும்பினால் காசு சகாடுத்து ?ாட்டு �ண்டி பHணம் 
ஜே?ற்சகாள்hலாம்.  அப்படி சில பள்ளிச் சிறு�ர்கள் ?ாட்டு �ண்டி பHணம் ச
ன்றஜேபாது எடுத்� 
புதைகப்படம் இது.  

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்: ?ாட்டு �ண்டிகளும் இல்தைல, ?ாடுகளும் 
சகாஞ்
ம் சகாஞ்
?ாக அழிந்து �ருகிறது. �ரும் 
ந்�தியினர் ?ாடுகளின் சபாம்தை?கதைh பார்க்க 
ஜே�ண்டி �ந்�ாலும் �ரலாம்! இப்படி ஒவ்ச�ான்றாய் இழந்து சகாண்ஜேட �ந்து புதிH விஷHங்கதைhக் 
கற்றுக் சகாண்டாலும், இப்படியும் இருந்ஜே�ாம் என்று, �ரும் 
ந்�தியினருக்குக் காண்பிக்க�ாது இதை� 
ஜே�தை�Hல்ல�ா…. அம்?ாவின் கிரா??ான பன்ரூட்டிதைH அடுத்� உதைறயூருக்குச் ச
ன்ற ஜேபாது 
இப்படி ?ாட்டு �ண்டியில் பHணித்திருக்கிஜேறன். அம்?ா �ங்கhது ?ாட்டு �ண்டிப் பHணங்கதைhச் 
ச
ால்லிக் சகாண்ஜேட இருப்பார் – அதுவும் சினி?ா பார்க்கச�ன்று கிரா?த்திலிருந்து �ண்டி 
கட்டிக்சகாண்டு ஜேபானஜேபாது கிதைடத்� ?கிழ்ச்சிதைHச் ச
ால்லும்ஜேபாது ந?க்கும் அந்� ?கிழ்ச்சி 
ச�ாற்றிக்சகாள்ளும்!

இந்�ப் படத்திற்கு ச?ாத்�ம் ஐந்து கவிதை�கள். எழுதிH�ர்கள் �மிழ்முகில், பத்?நாபன், தில்தைலHகத்து
க்ஜேரானிக்கிள்ஸ் கீ�ா, சுப்பு �ாத்�ா ?ற்றும் அ3ய்கர் சுனில் ஜே3ா
ப்

கவிதை� - 1 - பா
த் துதைண�ன்!

ஏர்க் கலப்தைபயில் காதைhதைH பூட்டி

வி�
ாHம் பார்த்�து

ஒரு காலம்!

உறஜே�ாடு கூடி சகாண்டாட
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கட்டுச் ஜே
ாற்றுடன் �ண்டி கட்டி

ச
ன்றது - ஒரு காலம்!

வீரத்தின் அதைடHாh?ாய்

பா
த் துதைண�ர்கதைh ஏர் �ழுவிHது

ஒரு காலம்!


ல் 
ல் 
லங்தைக கட்டி- காதைh

பூட்டி �ண்டி கட்டி விHாபாரம் பார்த்�து

ஒரு காலம்!

?னி� �ாழ்ஜே�ாடு இதைHந்து

�ாழ்வின் ஆ�ார?ாய் இருந்�

குடும்பத்தின் அங்க?ாய் காணப்பட்ட

காதைhயும் காதைh பூட்டிH �ண்டிகளும்

அருங்காட்சிHகத்தில் காணும் நிதைல

கண்முன் அரங்ஜேகறும் ஜே�தைhயில் -

?னி� இனம் �தைன

அருங்காட்சிHகத்தில் காணும் நாள்

ச�குச�ாதைலவில் இல்தைல!

பி. �மிழ் முகில்

கவிதை� – 2 - சுக?ான சுதை?கள்!

பூந்�ளிர்கள் சு?ந்து ச
ல்ல சபருதை?யுடன் நிற்கின்ஜேறன்!

பூமியில் பிறந்��ற்ஜேக ஜேபரு�தைக சகாள்கின்ஜேறன்!

பூ?ரங்கள் �ான் சு?க்க பூ?கள்�ான் �ருந்து�ரா!

பூ?கதைhத் �ான் சு?க்க சபரு?ான்�ான் �ருந்து�ரா!

�ா?தைரதைHத் �ான் சு?க்க �ண்ணீரும் �ருந்திடு?ா!

�ண்ணீதைரத் �ான் சு?க்க கார்ஜே?கம் �ருந்திடு?ா!
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நன்னீதைரத் �ான் சு?க்க சநடும்புனல்�ான் �ருந்திடு?ா!

சநடும்புனதைலத் �ான் சு?க்க நீள்?ரு�ம் �ருந்திடு?ா!

நறு?லர்கள் சு?ந்து நிற்க �ருவினங்கள் �ருந்திடு?ா!

�ருவினத்தை� சு?ந்து நிற்க முல்தைல�னம் �ருந்திடு?ா!

கண்ணிதை?தைHத் �ான் சு?க்க நHனங்கள் �ருந்திடு?ா!

நHனங்கள் �ான் சு?க்க ?தி��னம் �ருந்திடு?ா!

கருங்கூந்�ல் �ான் சு?க்க கன்னிதைகக்கு �ருத்�முண்டா!

கன்னிதைகதைHத் �ான் சு?க்க கா�லர்க்கு �ருத்�முண்டா!

ச�ன்றதைலச் சு?ந்து�ர பூ?ரங்கள் �ருந்திடு?ா!

பூ?ரத்தை� சு?ந்து நிற்க பூ?கhா �ருந்திடு�ாள்!

கார்முகிதைலச் சு?ந்து நிற்க கரு?தைலக்கும் �ருத்�மில்தைல!

கரு?தைலதைH சு?ந்து நிற்க கண்ணனுக்கும் �ருத்�மில்தைல!

பூந்�ளிர்கள் சு?ந்து ச
ல்ல சபருதை?யுடன் நிற்கின்ஜேறன்!

பூமியில் பிறந்��ற்ஜேக ஜேபரு�தைக சகாள்கின்ஜேறன்!

-   பத்?நாபன்.....

கவிதை� – 3 - எனக்சகான்றும் சிர?மில்தைல

ஐந்�றிவு ச
க்கு ?ாடு நான்

ஆறறிவுச் ச
ல்�ங்கள் நீங்கள்

ச
க்கு ?ாடாய் புத்�கச் சுதை?தைHத்

தினமும் சு?ந்திட

இன்று ஒரு நாஜேhனும்

சுதை? இல்லாது ?கிழ்�ாய் இருந்திட

உங்கதைh இழுப்பதில்

எனக்சகான்றும் சிர?மில்தைல

?கிழ்ச்சியுடன் இழுத்திடுஜே�ன்!
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ச
ல்�ங்கஜேh ஒரு ஜே�ண்டுஜேகாள்

கழனிகளில் �ாழ்ந்� நாங்கள்

இன்று

கழனிகதைh ?னி�ர்கள் ச�ாதைலத்��ால்

வீதிகளில் நாங்கள்

பாரமில்தைல�ான் நீங்கள், எனினும்

நாதைhH ச
ல்�ங்கஜேh

கழனிகதைh மீட்சடடுத்திடுவீசரனில்

எனது அடுத்� �தைலமுதைறஜேHனும்

கழனிகளில் �ாழ்ந்திடுஜே?! 

தில்தைலHகத்து க்ஜேரானிக்கிள்ஸ் கீ�ா

கவிதை� – 4 -இதைற�ன் �குத்து தை�த்�து அப்படி...

பின் கழுத்தில் ஏறிH நுகமும்,

என்னுள்ஜேh இருக்கும் அகமும்

எனக்சகன்றும் பாரம் ஆனதில்தைல

காரணம் எனக்கு இதைற�ன்

�குத்து தை�த்�து அப்படி...

என்சன3?ான் நீ ஆனால்

?னி�ா நீ தூரங்கள் ச
ல்ல

நான் உன் பாரங்கள் சு?ப்ஜேபன்

காரணம் எனக்கு இதைற�ன்

�குத்து தை�த்�து அப்படி...

உந்�ன் நதைடயில் பாரங்கh ?ாற,

எந்�ன் நுக?தில் பாரங்கள் ஏற

�ாக்கங்களின்றி முன்ஜேனறிச் ச
ல்ஜே�ன்.

காரணம் எனக்கு இதைற�ன்

�குத்து தை�த்�து அப்படி...

என்சறனக்கு பாரங்கள் நீங்கும்
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அன்சறனக்கு ஜே
ாகங்கள் நீங்கும்

என்ற ஏக்கங்கள் எனக்குள்

காரணம் எனக்கு இதைற�ன்

�குத்து தை�த்�து அப்படி...

உந்�ன் �யிற்றுக்கு �ாட்டம்

�ந்து விடா?ல் இருக்க

எந்�ன் கால்களின் ஓட்டம் ச�ாடரும்...

காரணம் எனக்கு இதைற�ன்

�குத்து தை�த்�து அப்படி...

அ3ய் சுனில்கர் ஜே3ா
ப்

கவிதை� – 5 

?ாட்டு �ண்டி பHணம் இது.

?ாட்டும் சகாண்டி �ரும் �தைர 

ச�ாடரும் இது. 

பாட்டு பல பாடி

பகல் கனவு கண்டச�ல்லாம் 

நாட்டு நடப்ஜேபாடு ஜே
ரா�டி, 

ஊருக்கு ச�ளியிஜேல 

ஒரு �ண்டிப்பHணத்திஜேல 

ஒண்ணாக இருந்�ச�ல்லாம் 

ச�றும் கன�ாக ஜேபாகு?டி, 

உனக்கு 

�Hசிஜேல புரியு?டி. 

�ாட்டும் ச�ய்யிலிஜேல 

ச�ந்�ச�ல்லாம் ஜேபாது?டி.

வீடு ஜேநாக்கி ஜேபாவுங்கடி.

சுப்பு �ாத்�ா 
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9. முகம் காட்டச் ச
ால்லாதீர்....

புதைகப்படம் – 9; கவிதை�கள்  - 4

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  திண்டுக்கல் அருஜேக சிறு?தைல எனும் சிற்றூர். திண்டுக்கல் நகரிலிருந்து நத்�ம் 
ச
ல்லும் 
ாதைலயில் சிறு?தைல பிரிவு எனும் இடம் உண்டு. அந்�ப் பிரிவுச் 
ாதைலயில் 18 
சகாண்தைடமுதைன �தைhவுகதைhக் கடந்து ச
ன்றால் சிறு?தைல எனும் மிகச் சிறிH ஊர் இருக்கிறது. 
அங்ஜேக ச
ன்ற ஜேபாது ?தைலப்பாதை�யில் ஒரு குதிதைரயின் மீது விறகுகதைh ஏற்றிக்சகாண்டு ச
ன்று 
சகாண்டிருந்�ார். 

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்: �ாழ்க்தைகயில் சகாஞ்
ம் கஷ்டம் �ந்�ாஜேல 
அலறித்துடிக்கும் குணம் நம்மில் பலருக்கும். சுதை?க்கு ஜே?ல் சுதை? ஏற்றிக்சகாண்ஜேட இருந்�ாலும், ஒரு
குரல் கூட சகாடுக்க முடிHா� நிதைலயில் இந்� விலங்கினங்கள்…. �ாம் படும் பாட்தைட நிதைனத்து 
புலம்பும் ?னி�ன், 
க ?னி�னின் துன்பத்தில் ?கிழ்ச்சி சகாள்ளும்ஜேபாது, இந்� விலங்கின் 
துன்பத்திதைன நிதைனத்து �ருந்��ா ஜேபாகிறான்…. �டக்ஜேக இருக்கும் ?ாநிலங்களில் எருதை?தைHத் �ான்
�ண்டியில் கட்டி இழுக்கச் ச
ய்�ார்கள்! �ாயில் நுதைற �ள்h, அதை� பாரம் மிகு �ண்டிதைH ச?து�ாக 
இழுக்கும்ஜேபாது 
ாட்தைட சகாண்டு அடிக்கும் அந்� ?னி�தைன, �ண்டி இழுக்கச் ச
ய்து 
ாட்தைடHால் 
அடிக்கத் ஜே�ான்றும்! 

இந்�ப் படத்திற்கு ச?ாத்�ம் நான்கு கவிதை�கள். எழுதிH�ர்கள் பி. பிர
ாத், �மிழ்முகில், பத்?நாபன் 
?ற்றும் மீரா ச
ல்�கு?ார் ஆகிH நால்�ரும். இஜே�ா கவிதை�கள்….

கவிதை� – 1 - ஆனந்�ம் சகாள்கின்ஜேறன்.....

சிறசகன்று இருந்திருந்�ால்

விண்ச�ளியில் பறந்திருப்ஜேபன்!
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விறகிங்கு சு?க்கின்ற 

�லியின்று திரிந்திருப்ஜேபன்!

சபாதி சு?க்கும் என்குடும்பக்

கழுதை�H�ன் கதிHறிந்ஜே�ன்!

அதி துன்பம் என்றாலும்

�னக்சகன்றால் �ான் ச�ரியும்!

பரி என்தைன அனுதினமும்

பரிபாலனம் �ான் ச
ய்து

பரி�ாப?ாக அ�ன்

பளு சு?க்க தை�த்�ாலும்...

நான்சு?க்கும் விறசகறிந்ஜே�

அ�ன் �யிறு நிதைறயுச?னும்

ஓர் உண்தை? நானறிந்து...

ஆனந்�ம் சகாள்கின்ஜேறன்!

பி. பிர
ாத்.

கவிதை� – 2 - ஜே
ார்விலா உள்hங்கள்

முதுகுச் சுதை?ஜேHற்றி

முன்ஜேனாக்கி நகர்கிஜேறன் ...

சுணங்கி நிற்க ஜேநரமில்தைல

சுருண்டு படுக்கும் எண்ணமுமில்தைல !

�Hங்கி நிற்கும் சபாழுதுகளில்

�Hவு கிதைடக்கும் 
?Hங்களில் !

ஆத்திரம் அதுவும் அதிக?ானால்

உடலும் து�ண்டிடும்  
ாட்தைடHடியில் !

சுதை?கதைh �தைகப்படுத்து�தில்தைல -
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முதுகிஜேலறும் அதைனத்தும் - சுதை?சHன

ஆகிப் ஜேபாக - சுதை?க்குப் பின்ஜேன

சுகம் கிட்டுச?ன நாசhலாம் நகர்த்துகிஜேறன் !

நாதைh �ந்து எதைன பார்த்தீர்கhானால்

சுக?ாய் இருப்ஜேபஜேனா இல்தைலஜேHா

சுதை?ஜேHற்றிச் ச
ல்ஜே�சனாழிH

ஒரு�ருக்கும் சுதை?Hாய் சுனங்கிட ?ாட்ஜேடன் !

உடலது பாரம் சு?ந்�ாலும் -

உள்h?தில் பாரஜே?ற அனு?தித்�தில்தைல !

அ�னால் ஒவ்ச�ாரு நாளும் புலர்கிறது

புது நாhாய் - புத்துணர்ஜே�ாடு !

பி. �மிழ்முகில் 

கவிதை� – 3 - முகம் காட்டச் ச
ால்லாதீர்....

முகம் காட்டச் ச
ால்லாதீர்! என்தைன

முகம் காட்டச் ச
ால்லாதீர்!

கவின் ச?ாட்டாய் முகிழ்ந்� ஜேபாஜே�

கன்னியின் கூந்�லிஜேல க?ழ்ந்திடுஜே�ன்,

கா�லதைனக் க�ர்ந்திடுஜே�ன் என்று

கனவு கண்ட நறு?ண ?லர் ஒன்று,

காதைலயில் ?லர்ந்�ஜேபாது

காசுக்காய் �ன்தைன விற்ற 

கணிதைகயின் கல்லதைறயில் ஓய்ந்�துஜேபால்,

ஓய்ந்துஜேபாய் நிற்கின்ஜேறன்!

முகம் காட்டச் ச
ால்லாதீர்! என்தைன

முகம் காட்டச் ச
ால்லாதீர்!
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�ானின்று வீழுமுன்ஜேப, காத்திருக்கும் சிப்பி �ாய் புகுந்து

சீரான முத்�ாஜே�ன், சிங்காரச் ச
ாத்�ாஜே�ன் என்று

கனாக் கண்ட கார்ஜே?கத் துளி ஒன்று,

கார்?தைழHாய் சபாழிந்� ஜேபாது

கடலிலும் வீழா?ல், காத்திருந்� கழனியிலும் வீழா?ல்

கற்ற ?னி�ரும், கல்லா ?னி�ரும் ஜே
ர்ந்ஜே� சீரழித்�

கூ�ம் நதியில் கூறு ஜேகட்டு ஓய்ந்�து ஜேபால்

ஓய்ந்துஜேபாய் நிற்கின்ஜேறன்!

முகம் காட்டச் ச
ால்லாதீர்! என்தைன

முகம் காட்டச் ச
ால்லாதீர்!

புல்லாய் முதைhத்�ஜேபாழ்ஜே�

�ானுHர �hர்ந்து பின்பு ஏணிHாய் ?ாறிடுஜே�ன்

ஏற்றம்சபற உ�விடுஜே�ன் என்று ஓHா?ல் கனாக் கண்ட

ஒற்தைற மூங்கிசலான்று, ஒய்Hார?ான ஜேபாது

?துபானச் 
ாக்கதைடயில், ?தி சகட்டு, மிதி பட்டு

மூச்
தைடத்� ?ானுடதைன சு?ந்து

சுடுகாட்டில் ஓய்ந்�து ஜேபால்

ஓய்ந்துஜேபாய் நிற்கின்ஜேறன்!

முகம் காட்டச் ச
ால்லாதீர்! என்தைன

முகம் காட்டச் ச
ால்லாதீர்!

கரு�ாய் இருந்� ஜேபாஜே� நானும் கனவு கண்ஜேடன்!

நீலஜே�ணிக் குதிதைரHாஜே�ன்! காலஜே��ன் குதிதைரஜேபாலக்

காற்றினிலும் கடுகிச் ச
ல்ஜே�ன்! ஆல?ர நிழலினிஜேல,

சநஞ்
ம் நிமிர நிற்ஜேபன்! திமிரில் கிhர்ந்து நிற்ஜேபன்!

கனவும் கதைலந்�து! நனவும் க
ந்�து!

அடிதை? ஆகிட�ா ஆண்ட�ன் எதைனப் பதைடத்�ான்!

அடிதை? ஆன�னால் அழகு முகம் ச�ாதைலத்ஜே�ன்!

அழகு முகம் ச�ாதைலந்��னால் -
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முகம் ?ட்டும் காட்டச் ச
ால்லாதீர்! என்தைன

முகம் ?ட்டும் காட்டச் ச
ால்லாதீர்!

- பத்?நாபன் [எ] ஈஸ்�ரன்

கவிதை� – 4 - பி�ாஜே�... ?ன்னிக்காதீர்கள்...

துள்ளித்திரிந்�

என்தைன…

காடழித்து

சுள்ளி சு?க்க

தை�த்ஜே�ாஜேன…

அள்ளிதை�

சகாஞ்
ம்…

சகாள்ளிதை�க்க…

அசு�ஜே?�க்கூட்டஜே?!

பாரம் சு?ப்ப�னால்

என்தைனத்

�ள்ளிதை�க்காதீர்...

இது என் பிதைழHன்று...

ச்சீய்...

?னி�ப்பிதைழப்பு...

மீரா ச
ல்�க்கு?ார்..…
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10. ஆறாம் அறிவின் பா�கம்

புதைகப்படம் – 10; கவிதை�  - 1

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  அரக்கு பள்hத்�ாக்கு பகுதியில் பழங்குடியினர்களின் அருங்காட்சிHகம் ஒன்று 
இருக்கிறது. அ�ர்கhது �ாழ்க்தைக, பழக்கங்கள், ச�ாழில், கதைல, என பல�ற்தைறயும் அங்ஜேக 
காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அங்ஜேக ஒரு கதைடத்ச�ருவும் உண்டு – பழங்குடி ?க்களின் தைகவிதைனப் 
சபாருட்கதைh விற்பதைன ச
ய்H கதைடகள் – ஆனால் சபரும்பாலான கதைடகளில் ச�ளி ஆட்கள் �ான்!  
அங்ஜேக விற்பதைனக்கு தை�த்திருந்� 
ாவிக் சகாத்துகள்!

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்: �ாழ்க்தைகஜேH விHாபார?ாகிப் ஜேபான உலகம் இது. 
கடவுள்களும் இங்ஜேக விற்பதைனப் சபாருட்கள். பல ?� ஜேபா�கர்கள் இப்ஜேபாச�ல்லாம் வி�ம் 
வி�?ான சபாருட்கதைh விற்பதைன ச
ய்கிறார்கள் – அ�ர்களிடம் ஜே�தைல ச
ய்H எம்.பி.ஏ. 
படித்��ர்கள் தைக கட்டி நிற்கிறார்கள்… எங்கும் விHாபாரம், எதிலும் விHாபாரம்… கடவுளிடமும் 
ஜேபரம் �ாஜேன நடக்கிறது!

இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக கவிதை� எழுதி அனுப்பி இருப்ப�ர் சநய்ஜே�லிதைHச் ஜே
ர்ந்� 
நிலா?கள். இஜே�ா கவிதை�. 

ஆறாம் அறிவின் பா�கம்

வி�வி�?ான வினாHகர் உரு�ங்கள்

சிரிக்கும் புத்�ர் சிதைலகள்

குஜேபர சபாம்தை?கள்
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சகாஞ்சும் 
�ங்தைககள்

�ண்ண�ண்ண ?ணித்திரள்கள்

இதைலகள், பூக்கள், கனிக்கூட்டங்கள்

உலகின் ஒட்டுச?ாத்�

ஜேபான்
ாய் உரு�ங்கhாக


ாவிக்சகாத்துகளின் ஆதிக்கங்கள்.

ஜேகார்க்கப்படும் 
ாவிகளுக்கு

அதைண�ாய் இருக்க ஜேபாட்டா ஜேபாட்டிகள்

ஒவ்ச�ாரு�ர் தைகயிருப்பிலும்

அ�ர�ர் ஆளுதைகக்கு உட்பட்ட�ற்றின் 

பலப்படுத்�ப்பட்ட பாதுகாப்பு அரணாய்

வி�வி�?ான பூட்டுகளின் திறப்பான்கள்

ஒஜேர �தைhHதிலிருப்பினும்

ச�வ்ஜே�று ?திப்புகள் ஒவ்ச�ான்றுக்கும்

வீட்டுக்கு ஒரு பூட்டு

ஒவ்ச�ாரு அதைறக்க�வுக்கும் ஒவ்ச�ான்று

�ாகனங்களுக்குத் �னித்�னி

ச
ாந்� விHாபாரத் �லங்களுக்கும் அப்படிஜேH

ஜே�தைலயிடத்தின் ப�விக்குத் �க்கன

�ங்கிகளில் �ாயில்காப்ஜேபானிடம் 

�ா
ல் க�வுக்சகன்றால்

ஜே?லதிகாரிக்கு அலு�லக ஜே?தை
 ?ற்றும் 

சபட்டக அதைறத் திறப்பான்...

எல்லா 
ாவிகளுக்கும் ஜேபாலிகள் உண்டு

உரிதை?Hாhரிடம் ?ட்டு?ல்ல

கண்ணி தை�த்து திருடும் கH�ர்களிடமும்.

கணினியுகத்தில் பாஸ்ஜே�ர்டுகளும் 

அதை�யுதைடக்கும் எத்�ர்களும்...
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அடுத்��ன் சபாருளுக்கு ஆதை
ப்படா��ராக

அதைன�ருமிருந்�ால் பூட்டு�ாசன�ற்கு?


ாவியுச?�ற்கு??

பிரபஞ்
த்தின் ஐந்�றிவு �தைர ஜீ�ராசிகளுக்கு

பூட்டுமில்தைல; 
ாவியுமில்தைல; 
ாவிக்சகாத்துகளுமில்தைல!

நிலா?கள், சநய்ஜே�லி.

34



11. சிருங்காரம்
புதைகப்படம் – 11; கவிதை� - 1

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  அரக்கு பள்hத்�ாக்கு பகுதியில் பழங்குடியினர்களின் அருங்காட்சிHகம் ஒன்று 
இருக்கிறது. அ�ர்கhது �ாழ்க்தைக, பழக்கங்கள், ச�ாழில், கதைல, என பல�ற்தைறயும் அங்ஜேக 
காட்சிப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அப்பகுதி ?க்களின் �ாழ்க்தைக முதைறதைHயும் அங்ஜேக சிதைலகள் 
மூலமும், படங்கள் மூலமும் பார்தை�Hாhர்களுக்கு �
திHாக அதை?த்திருக்கிறார்கள். அப்படி 
அதை?க்கப்பட்ட ஒரு பழங்குடிப் சபண்ணின் சிதைல. 

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்: �ண்ணீர் – ?னி�ன் �ாழ்��ற்கு காற்று எப்படி 
அத்திHா�சிHஜே?ா, ஜேபாலஜே� �ண்ணீரும். பூமித்�ாதைH உறிஞ்சி உறிஞ்சி, அதுவும் இHந்திரங்கள் 
துதைணஜேHாடு உறிஞ்சி அ�ள் ?ார்தைபஜேH பிடுங்கி எடுத்து விட்ஜேடாம்…. ?ரங்கதைh ச�ட்டி, ஆற்று 
?ணதைலக் சகாள்தைhHடித்து, ஆற்றுப் படுதைககளில் வீடுகட்டி, ?தைழ �ரு��ற்கான எல்லா 
ஜே�தை�கதைhயும் அழித்து, ?தைழ �ரவில்தைல என �விக்கிஜேறாம். குடிக்கவும், குளிக்கவும் �ண்ணீர் 
பஞ்
ம் எங்சகங்கும்.  புலம்பு�தில் பHனில்தைல! இப்படத்தில் இருக்கும் சபண் ஜேபால, �ண்ணீர் குடம்
சு?ந்து பல தை?ல்கள் நடக்கும் சபண்கதைh ரா3ஸ்�ானில் பார்த்திருக்கிஜேறன். �ண்ணீருக்காகஜே� ஜேபார் 
�ரும் காலம் ச�குச�ாதைலவில் இல்தைல! 

இன்னுச?ாரு விஷHமும்…..  இப்சபண் ஜேபால இன்தைறH ந�நாகரீகப் சபண்கhால்/ஆண்கhால் 
[சபண்கள் ?ட்டும் �ான் �ண்ணீர் தூக்க ஜே�ண்டும் என்று 
ட்டம் ஏ�ா�து இருக்கிற�ா என்ன?] 
முடியு?ா? நிச்
Hம் முடிHாது! பட்டதைனத் �ட்டினால் �ாஜேன �ண்ணீர் �ர ஜே�ண்டும் என நிதைனக்கிற 
காலம் �ாஜேன இது!
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இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக கவிதை� எழுதி அனுப்பி இருப்ப�ர் சநய்ஜே�லிதைHச் ஜே
ர்ந்� 
நிலா?கள். இஜே�ா கவிதை�.

சிருங்காரம்

�ட்டுசுற்றா உதைடHணிந்� ச
ல்லம்?ா-உன்

�தைலச்சுதை?Hா இருப்பதுவும் என்னம்?ா

ஜேகாணக் சகாண்தைடக்காரி

சகாள்தைhச் சிரிப்புக்காரி

தைக�தைh கலகலக்க

கட்டுடல் பhபhக்க

என் கண்தைணப் பறிக்குறடி கண்ணம்?ா

உன் காலுக்கு ச
ருப்பா நான் �ரட்டு?ா?

மு�ல் குண்டு கூழ்ப்பாதைன

அதுக்கு ஜே?ல ஜே?ார்ப்பாதைன

மூணா��ா சநல்லுச்ஜே
ாறு

சநத்திலிக் குழம்பு அடுத்�தில

மிச்
த்துல �தைகHான ச�ஞ்
னம்.

உச்சியில ஏறி உள்hங்காதைலக் சகாதிப்ஜேபத்தும்

ஒத்தை�க் கண்ணன் 
ாHட்டும் ஜே?ற்ஜேக

உழவும் பறம்படியும் முடிஞ்சிடும் அங்ஜேக

சபாழு�டங்க �ந்துடுஜே�ாம் நாங்க 

புடிச்சிருந்�ா சபாண்ணு ஜேகட்டு வீடுஜே�டி �ாங்க

இப்ப �ழிH விட்டு ஓர?ாப் ஜேபாங்க.

நிலா?கள், சநய்ஜே�லி.

36



12. இறுதி Hாத்திதைர…

புதைகப்படம் – 12; கவிதை�  - 1

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  ஆந்திரப் பிரஜே�
த்தின் ஒரு சநடுஞ்
ாதைலயில் பHணித்துக் சகாண்டிருந்�ஜேபாது 
ஒரு சின்ன Hாதைனயில் [�ண்டி �ாங்க!] ஏற்றிச் ச
ல்லப்பட்ட இரண்டு ?ாடுகள். இந்திHாவின் 
சபரும்பாலான சநடுஞ்
ாதைலகளில் இப்படி �ாகனங்களில் ஏற்றிச் ச
ல்லப்படும் விலங்குகதைhப் 
பார்த்திருக்கிஜேறன். அப்படி ஒரு காட்சி….

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்: ?னி�ன் இடம் ?ாறிக் சகாண்ஜேட இருக்கிறான். 
விலங்குகள் �னக்சகன்று ஒரு எல்தைல தை�த்திருக்கின்றன. அந்� எல்தைலகதைh அதை� 
�ாண்டு�தில்தைல! சில �னங்களில் பHணிக்கும்ஜேபாது ?ரங்களில் நகம் சகாண்டு கீறப்பட்ட 
அதைடHாhங்கள் பார்த்திருக்கிஜேறன்.  காட்டில் �சிக்கும் புலிக்கூட்டத்தின் �தைல�ன் �ன்னுதைடH 
எல்தைலதைH இப்படி நகங்கhால் கீறி தை�த்திருக்கும் என எங்களுடன் �ந்� �ழிகாட்டி ச
ால்லிக் 
சகாண்டு �ந்�ார் – எல்தைலதைHத் �ாண்டு�தில்தைல அப்புலிகள் – ?ற்ற எல்தைலயிலிருந்து காட்டின் 
புலிகள் �ன் எல்தைலக்குள் �ந்�ால் விட்டு விடு�தும் இல்தைல!  எல்தைல �ாண்டா� விலங்குகதைhயும் 
?னி�ர்கள் விட்டு தை�ப்பதில்தைல. முன்சபல்லாம் நடத்திஜேH அதைழத்துச் ச
ன்ற�ர்கள், �ானும் கூட 
நடக்க ஜே�ண்டியிருக்கிறஜே� என இப்படி �ாகனங்களில் விலங்குகதைh அதைடத்து எல்தைல 
மீறுகிறார்கள்!  கயிறு சகாண்டு இறுக்கிக் கட்டி, அப்படி இப்படி நகர விடா?ல் பல ?ணி ஜேநரப் 
பHணம்! அப்படிக் கட்டு�து அ�ன் பாதுகாப்புக்காக என்ற 
ப்தைபக்கட்டு கட்டினாலும், ஒரு வி�த்தில் 
அ�ற்தைற ச�ால்தைலப் படுத்துகிஜேறாம் �ாஜேன…..

இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக கவிதை� எழுதி அனுப்பி இருப்ப�ர் சநய்ஜே�லிதைHச் ஜே
ர்ந்� 
நிலா?கள். இஜே�ா கவிதை�.

இறுதி Hாத்திதைர…

�ாலிப முறுக்கில்

�ாம் கண்ட கhங்கதைhயும்

து�ம்
ம் ச
ய்� வீரப்பிர�ாபங்கதைhயும்

அதை
 ஜேபாட்டபடி
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அதை
�ற்றுப் பHணிக்கின்றன

கிழட்டுக் காதைhகள்... 

�ம் இறுதி Hாத்திதைரயில்.

நிலா?கள், சநய்ஜே�லி.

38



13. ?ாப்பிள்தைh!
புதைகப்படம் – 13; கவிதை�  - 1

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  ஆந்திரப் பிரஜே�
த்தின் அன்ன�ரம் ஜேகாவில் – ஹரியும் சி�னும் ஒன்று என்பதை� 
நிரூபிக்க ?தைலகளின் ?ன்னனான ஜே?ருவின் பு�ல்�ன் ரத்னாகர் சபHரில் ரத்னகிரி என 
அதைழக்கப்படும் ?தைலயின் மீது அதை?க்கப்பட்டிருக்கும் ஜேகாவில் – அங்ஜேக ஜேகாவில் சகாண்டிருப்பது 
ஸ்ரீ வீர ச�ங்கட 
த்HநாராHண ஸ்�ாமி, உடன் இடப்பக்கத்தில் ஸ்ரீ அனந்� லக்ஷ்மி, �லப்பக்கத்தில் 
சி�சபரு?ான்! ஹரியும் சி�னும் ஒஜேர கர்ப்பக்கிரஹத்தில் குடிசகாண்டிருக்கும் ஜேகாவில். ஹரியும் 
சி�னும் ஒண்ணு, அறிHா��ர் �ாயிஜேல ?ண்ணு! என்பதை� எடுத்துச் ச
ால்லும் வி�?ாக 
அதை?ந்திருக்கும் ஜேகாவில்! 
த்Hஜே��ா என்று அதைழக்கப்படும் விஷ்ணு, முறுக்கிH மீதை
ஜேHாடு 
இருக்கிறார்!

எப்ஜேபாதும் இங்ஜேக பக்�ர்களின் கூட்டம் அதைலஜே?ாதிக்சகாண்டிருக்கிறது. ?தைலஜே?ஜேல 
அதை?ந்திருந்�ாலும், ஜேகாவில் பிரம்?ாண்ட?ாக இருக்கிறது. தினம் தினம் திரு?ணங்கள், 
உபநHனங்கள் என நடந்�படிஜேH இருக்கிறது. இப்பகுதியில் இருக்கும் ?க்கள் இக்ஜேகாவிலில் �ந்து 
திரு?ணம் ச
ய்து சகாள்�து சிறப்பு என்பதை� நம்பு��ால், ஒவ்ச�ாரு நாளும் பல திரு?ணங்கள் 
நடந்�படிஜேH இருக்கின்றன. அப்படி திரு?ணம் புரிந்� ஜே3ாடிகளில் இரண்டு! 

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்: ஒஜேர 
?Hத்தில் பல திரு?ணங்கள். என்ன �ான் 
பார்த்துப் பார்த்து திரு?ணம் ச
ய்து தை�த்�ால், கூட்டத்தில் ஆள்?ாறாட்டக் குழப்பங்கள் நடந்து 
விட்டால்…. என்ன ஆகும் என்ற எண்ணம் �ரா?ல் இல்தைல.  பார்த்� சபண் ஜே�று… திரு?ணம் நடந்�து
ஜே�று ஒரு சபண்ணுடன் என நடந்து விட்டால் இரண்டு ஜேபர் �ாழ்விலும் குழப்பங்கள், 
ஞ்
லங்கள் 
ஜே�ான்ற �ாய்ப்புண்டு அல்ல�ா! 

இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக கவிதை� எழுதி அனுப்பி இருப்ப�ர் சநய்ஜே�லிதைHச் ஜே
ர்ந்� 
நிலா?கள். இஜே�ா கவிதை�. 

கம்பீர?ாய் அ?ர்ந்து சிரிக்கிறார் ?ாப்பிள்தைh

கல்Hாண?ான ?கிழ்வில்.

?ணப்சபண்ணின் க�தைலசHல்லாம்

அன்தைறH ச�ாதைலக்காட்சித் ச�ாடர்நாடகம்

என்ன�ாகியிருக்கும் என்பதில் �ான்.

நிலா?கள், சநய்ஜே�லி.
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14. நாணம்….
புதைகப்படம் – 14; கவிதை�  - 1

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  ஆந்திரப் பிரஜே�
த்தின் அன்ன�ரம் ஜேகாவில் – ஹரியும் சி�னும் ஒன்று என்பதை� 
நிரூபிக்க ?தைலகளின் ?ன்னனான ஜே?ருவின் பு�ல்�ன் ரத்னாகர் சபHரில் ரத்னகிரி என 
அதைழக்கப்படும் ?தைலயின் மீது அதை?க்கப்பட்டிருக்கும் ஜேகாவில் – அங்ஜேக ஜேகாவில் சகாண்டிருப்பது 
ஸ்ரீ வீர ச�ங்கட 
த்HநாராHண ஸ்�ாமி, உடன் இடப்பக்கத்தில் ஸ்ரீ அனந்� லக்ஷ்மி, �லப்பக்கத்தில் 
சி�சபரு?ான்! ஹரியும் சி�னும் ஒஜேர கர்ப்பக்கிரஹத்தில் குடிசகாண்டிருக்கும் ஜேகாவில். ஹரியும் 
சி�னும் ஒண்ணு, அறிHா��ர் �ாயிஜேல ?ண்ணு! என்பதை� எடுத்துச் ச
ால்லும் வி�?ாக 
அதை?ந்திருக்கும் ஜேகாவில்! 
த்Hஜே��ா என்று அதைழக்கப்படும் விஷ்ணு, முறுக்கிH மீதை
ஜேHாடு 
இருக்கிறார்!

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்: அது என்னஜே?ா புரி�தில்தைல, சிலருக்கு 
புதைகப்படம் எடுத்துக் சகாள்h ஜே�ண்டும் என்றாஜேல அப்படி ஒரு ச�ட்கம் �ந்து விடுகிறது! இந்�ப் 
சபண்களின் புதைகப்படம் எடுத்�து கூட காரில் பHணித்�படிஜேH �ான்! ஆனாலும் �ன்தைன புதைகப்படம்
எடுக்கப் ஜேபாகிறார்கள் எனத் ச�ரிந்�துஜே? ச�ட்கத்தில் �ன் முகத்திதைன ?தைறத்துக் சகாண்டார் 
இச்சிறுமி! ஏன் இந்� நாணம் ?கஜேh…. 

இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக கவிதை� எழுதி அனுப்பி இருப்ப�ர் சநய்ஜே�லிதைHச் ஜே
ர்ந்� 
நிலா?கள். இஜே�ா கவிதை�. 

உதைடக்குப் சபாருத்�?ாய்

�தைhHல், நகப்பூச்சு, சகாண்தைடயூசி

எல்லாம் அழகு�ான்.

உன் ச�ள்தைhப் பல்லிலும் 

பஞ்சு முட்டாய் தின்று படிந்�

பக்கி ஜேராஸ் கலர் பிர?ா�ச?ன்ஜேறன்

நாணிக் கவிழ்கிறாய் ஜே�ாழியின் ஜே�ாளில்.

நிலா?கள், சநய்ஜே�லி.
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15. சபாறுதை?….
புதைகப்படம் – 15; கவிதை�  - 1

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  வி
ாகப்பட்டிணம் ச
ன்றிருந்� ஜேபாது, கடற்கதைரயின் அருஜேக அதை?ந்திருக்கும் 
தைகலா
கிரி ச
ன்றிருந்ஜே�ாம். ?தைலமீதிருந்து ஓHாது கதைர�ந்து திரும்பும் அதைலகதைhப் பார்ப்பது 
ஆனந்�?ான விஷHம். அப்படி தைகலா
கிரியில் இருந்� ஜேபாது, புதைகப்படங்கள் எடுப்பது பார்த்து, 
இப்படி ஒரு புன்னதைக புரிந்�ாள் இந்�ச் சிறுமி!  

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்:  சிலருக்கு �ன் மீது சராம்பஜே� நம்பிக்தைக உண்டு.  
�ன்தைனப் புதைகப்படம் எடுக்கிறார்கள் என்று ச�ரிந்�ஜேபாது, “புதைகப்படத்தில் நான் நன்றாகஜே� 
இருப்ஜேபன்” என்ற நம்பிக்தைகஜேHாடு காட்சி �ரு�து ஜேபாலத் ஜே�ான்றிHது! எடுத்� படத்திதைன, 
அப்சபண்ணிற்குக் காண்பித்�ஜேபாது, “நான் நிதைனச்
 ?ாதிரிஜேH அழகாய் �ந்திருஜேகன் இல்ல!” என்ற 
ஒரு ஜே�ாற்றம் காண்பித்�ாள்!

இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக கவிதை� எழுதி அனுப்பி இருப்ப�ர் சநய்ஜே�லிதைHச் ஜே
ர்ந்� 
நிலா?கள். இஜே�ா கவிதை�. 

இந்�த் ஜே�ாடு Hார் �ாங்கித் �ந்�ா?

இந்� 
ட்தைட?

உன் கழுத்து ?ணி அழகாயிருக்ஜேக...


ாக்ஜேலட்டா 
ாப்பிடுகிறாய்?

உருட்டி விழிக்கும் கண்கஜேhாடு

�ாய் திற�ா?ல் ச?ன்று சகாண்டிருக்கிறாய்

என் சபாறுதை?தைH.

நிலா?கள், சநய்ஜே�லி.
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16. அதைர�யிற்றுப் பசிஜேHனும்….
புதைகப்படம் – 16; கவிதை�  - 4

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  திரு�ரங்கம், �மிழகம்.  சித்திதைர ?ா�த் ஜே�ர் திருவிழா 
?Hத்தில் விசிறி 
விற்பதைன ச
ய்து சகாண்டிருந்� சபரிH�ர். 

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்:  ஏப்ரல்-ஜே? ?ா�ம் திரு�ரங்கத்தில் அடிக்கும் 
ச�யிலில் இருந்து ?ற்ற�ர்கள் �ங்கதைhக் காத்துக் சகாள்h விசிறி விற்பதைன ச
ய்யும் இந்� ?னி�ர் 
ச�யிலில் அதைலந்து திரிந்து கறுத்துப் ஜேபாயிருக்கிறார்! அ�ருக்கு Hார் விசிறி விடு�ார்கஜேhா!

இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக, நான்கு கவிதை�கள் – கீ�ா ?தி�ாணன், கணக்காHன், ஸ்ரீராம் ?ற்றும் 
புதுதை� ஜே
ஷாத்ரி. இஜே�ா கவிதை�கள். 

கவிதை�-1: அதைர �யிற்றுப் பசிஜேHனும்…

விசிறிகள் இத்�தைன இருந்ச�ன்ன லாபம்…

விற்ப�ர் ச�க்தைக �ணிக்கத் ஜே�ாதில்தைலஜேHதும்… 

வீதிகதைh அhந்து கதைhத்� பா�ம் நிதைனந்ஜே�ா…

விதியிதைன சநாந்து 
லித்� முகம் பார்த்ஜே�ா…

விற்குஜே?ா… ஒற்தைற விசிறிஜேHனும்…

ஆற்றுஜே?ா… அதைர�யிற்றுப் பசிஜேHனும்.

கீ�ா ?தி�ாணன், சிட்னி. �தைலப்பூ- http://geethamanjari.blogspot.com

கவிதை�-2: ரங்கத்தில் நா�சராடு…
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ரங்கத்தில் நா�சராடு நாHகியும் ஜே�ருலாவில்

பங்ஜேகற்ஜேறார் நூற்றின்ஜே?ல் நீள்�டத்தை� ஜேநரிழுக்க

ச�ங்கனலால் ச�ய்ஜேHான்�ன் சுட்டிடல்�ான் உச்சி�னில்

உள்hங்கால் என்ற�ர்க்கும் ஜே�ர்த்திடஜே� காண்புழுக்கம்

?ண்டிHது; அங்குசிலர் நீள்பதைனயின் சிற்ஜேறாதைல

தைகவிசிறி விற்றிட்டார் ?ற்ற�ர்க்ஜேக அன்ன�ர்க்கு

அவ்விசிறி Hார்�ரு�ார்? ஓவிHத்தை�க் கண்ட�னால்

திவ்விH?ாய்த் தீங்கவிதை�த் தீந்�மிழில் நின்றதுஜே�!

கவிஞர் கணக்காHன் [இ.ஜே
.இரா?ன்]/11.06.2018

�தைலப்பூ: http://www.kanakkayan.blogspot.com

கவிதை�-3: அல்லல்கள் அகலட்டும்…

சகாளுத்தும் ச�யிலுக்கு 

ச�ளுத்� உதைட

ஜே�ர்காண �ந்ஜே�ாரின்

ஜே�ர்தை� ஜேபாக்கிட

விரிந்� கரங்களில்

விற்ப�ற்காய் விசிறிகள்

அரங்கனின் பார்தை�க்கு

அ�ர் விசிறி

ச
ய்யும் ச�ாழில�தைன

ச�ய்�?ாய் நிதைனப்ப�ால்

அரங்கனும் ஆ�ாஜேரா

அ�ரின் விசிறி?

கதைடக்கண் பார்தை�க்குக்

காத்திருக்கும் அ�ருக்கு

அரங்கன் அருhால்

அகலட்டும் அல்லல்கள்!

காரஞ்
ன்(ஜே
ஷ்), �தைலப்பூ: http://esseshadri.blogspot.com/
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கவிதை�-4: �ாழ்க்தைக…

�ாழ்க்தைக 

கருப்பு ச�ள்தைhயில் இருந்�ாலும் 

விசிறிகள் �ண்ணங்களில்!

ஸ்ரீராம், �தைலப்பூ: http://engalblog.blogspot.com
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17. கடுந்துHரும் கதைரந்திடுஜே?…

புதைகப்படம் – 17; கவிதை�  - 4

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  திரு�ரங்கம், �மிழகம்.  சித்திதைர ?ா�த் ஜே�ர் திருவிழா 
?Hத்தில் எடுக்கப்பட்ட 
படம். திருவிழாவிற்கு �ந்திருந்� சிறு�ர்கதைh [என்தைனப் ஜேபான்ற சிலதைரயும்!] க�ர்ந்திழுத்� ஒரு 
?னி�ர்! �னது தைக[தைப]யில் இருக்கும் அதைனத்தை�யும் விற்று விட முHற்சித்துக் சகாண்டிருந்� 
உதைழப்பாளி.

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்:  எத்�தைன �H�ானாலும் சில விஷHங்கள் 
அலுப்பஜே� இல்தைல. ஜே
ாப்பு நுதைர சகாண்டு இப்படிச் ச
ய்�து சிறு �Hதுப் பழக்கம் என்றாலும் 
இப்ஜேபாதும் பார்க்கும்ஜேபாது முட்தைடவிடத் ஜே�ான்றும் – ஆனால் ச�ட்கம் �டுத்துவிடுகிறது!

இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக, நான்கு கவிதை�கள் – புதுதை� ஜே
ஷாத்ரி, கணக்காHன் அ�ர்கள், 
ரிஷபன்ஜி ?ற்றும் ஜேக.பி. 3னா! இஜே�ா கவிதை�கள். 

கவிதை�-1: கடுந்துHரும் கதைரந்திடுஜே?…

கதைரHா� துHரமுண்ஜேடா?

ஊதிப் சபரி�ாக்கி 

உரு�ான நீர்க்குமிழி

காற்றில் கதைரகிறஜே� 
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கணஜேநரத்தில்!

உதைடHா� ?னமிருந்�ால் 

கடுந்துHரும் கதைரந்திடுஜே? 

கால  ச�ள்hத்தில்!

காரஞ்
ன்(ஜே
ஷ்), �தைலப்பூ: http://esseshadri.blogspot.com/

கவிதை�-2: �யிறு…

உதைடத்து விடாஜே�

என் விHாபாரக் கனவுகதைh…

�யிறு குடியிருக்கிறது

ஒவ்ச�ாரு குமிழியிலும்.

ரிஷபன், �தைலப்பூ : http://rishaban57.blogspot.com/

கவிதை� – 3: துHரம்…

ஊதிப் சபருக்கும்

?னத்துHரங்கள்

உதைடந்து விடா�ா

இது ஜேபாஜேல?

ஜேக.பி. 3னா - http://kbjana.blogspot.com/

கவிதை�-4: குமிழிகள்

நீர்க்குமிழி காண்கனவு கானல்நீர் விண்மின்னல்

பல்�ண்ண �ானவில் கற்பதைனஜேபால் அநித்திH?ாய்

ஜே�ான்றி?தைறப் பாங்ஜேகஜேபால் நம்�ாழ்வும் ச
ல்�?தும்

நண்ணுகின்ற நல்?கிழ்வும் �ாட்டுகின்ற துன்ப?தும்

�ாதை�ச
ய் ஜேநாய்பலவும் நில்லாஜே� ச
ல்�னஜே�!

ஈட்டு�து ஈ��ற்ஜேக என்றுணர்ந்து நாம்�ாழ்ந்�ால்

நற்சபHரும் சீர்புகழும் நம்காலம் ஓய்ந்�பின்னும்

�ாழ்?க்கள் ஆழ்உhத்ஜே� நின்றிலங்கி �ாழ்ஜே�ாஜே?!

கவிஞர் கணக்காHன் [இ.ஜே
.இரா?ன்]/14.06.2018

�தைலப்பூ: http://www.kanakkayan.blogspot.com 
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18. இதை?க்க�வு…

புதைகப்படம் – 18; கவிதை�  - 3

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  திரு�ரங்கம், �மிழகம்.  சித்திதைர ?ா�த் ஜே�ர் திருவிழா 
?Hத்தில் எடுக்கப்பட்ட 
படம். ஜே�ஜேராட்டம் பார்க்க �ந்� கூட்டத்தில் பார்த்�, அதைன�தைரயும் �சீகரித்� ஒரு சிறுமி.

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்:  அட, என்ன சுகம் என்ன சுகம். குழந்தை�Hாகஜே� 
இருந்திருந்�ால், இப்படி அம்?ா தூக்கிக் சகாண்டு இருந்திருப்பாள். சுக?ாய் இருந்திருக்கலாம்! 
இப்ஜேபாது இந்� ஆறடி உHரக் குழந்தை�தைH Hார் தூக்கி தை�த்துக் சகாள்�ார்கள்!

இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக, மூன்று கவிதை�கள் –ரிஷபன்ஜி, தில்தைலHகத்து கீ�ா ?ற்றும் 
சநய்ஜே�லி முரளி சநய்ஜே�லி முரளி, எனது இhதை?க் கால நண்பர். சநய்ஜே�லியில் என்னுடன் 
கல்லூரியில் படித்��ர்.  இப்ஜேபாது சநய்ஜே�லியிஜேலஜேH இருப்ப�ர். புதைகப்படங்களுக்கான �னது 
கருத்துகதைhச் ச
ால்லி �ந்� நண்பருக்கு ?னம் நிதைறந்� நன்றி!  இஜே�ா கவிதை�கள். 

கவிதை�-1: இதை?க்க�வு…

இதை?க் க�தை�த் திறந்து விடாஜே�…

ஓரிரு நிமிடங்கஜேhனும்.

சிதைறப்பிடித்� இப்பிரிHம்

உன் இ�Hத்தில் ஜே
ரட்டும்…

அவ்�ப்ஜேபாது

கண்ணுக்குக் சகாண்டு �ந்து

காட்சிHாய்க் காணலாம் �ாழ்நாள் முழுதும்!
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ரிஷபன், �தைலப்பூ : http://rishaban57.blogspot.com/

கவிதை�-2: நவீன ஆண்டாள்…

ஜே�ங்கட�தைன சநஞ்சில் இருத்தி

திருநாதைண சநற்றியில் இருத்தி

சூடி சகாடுப்பாஜேhா

இந்� நவீன ஆண்டாள்?

முரளி, சநய்ஜே�லி

கவிதை�-3: ஒரு நிமிடஜே?னும்…

கண் இதை? திறந்து

இவ்வுலதைகப் பார்ப்ப�ற்குள்

அந்� ஒரு நிமிடஜே?னும்

?கிழ்�ாய் இருந்திடு பாப்பா!!

திறந்� பின்

?னி�தைரப் பார்த்திடா?ல்

இவ்வுலகின் அழதைக ?ட்டும்

ரசித்திடு பாப்பா.

தில்தைலHகத்து க்ஜேரானிக்கிள்ஸ் கீ�ா சரங்கன், ச
ன்தைன. 
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19. �ண்ண?கன்…
புதைகப்படம் – 19; கவிதை�  - 2

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  திரு�ரங்கம், �மிழகம்.  சித்திதைர ?ா�த் ஜே�ர் திருவிழா 
?Hத்தில் எடுக்கப்பட்ட 
படம். ஜே�ஜேராட்டத்தின் ஜேபாது ஜே�தைர எடுத்� படங்கதைh விட ?னி�ர்கதைh எடுத்� படங்கள் �ான் 
அதிக?ாக இருக்கிறது! 

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்:  வி�ம் வி�?ான ஊதுகுழல்கள் என்னிடத்தில் 
உண்டு. அதைனத்தும் விற்று விட்டால் நல்லது �ான். இன்தைறக்கு நல்ல விHாபாரம் நடக்க ஜே�ண்டும் 
இ�ருக்கு.  காதைல ஜேநரத்திஜேலஜேH உதைழக்க ஆரம்பித்து விட்ட இந்� உதைழப்பாளியின் ?னதும் �யிறும் 
குளிர்ந்திருக்கு?ா?

இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக, இரண்டு கவிதை�கள் –ஸ்விஸ் �ாசி நிஷாந்தி பிரபாகரன் ?ற்றும் 
ஆதி ச�ங்கட். இஜே�ா கவிதை�கள். 

கவிதை�-1: �ண்ண?கன்…

�ானவில் �ர்ணங்கhாய்

ஊது குழல் �ரு உந்து 
க்தி 

இhம் சீட்டுக்களின் 

இதை
 மீட்டல் 
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�ான் ச�ாட தை�க்கும் 

�ாழ்க்தைக ஜேபாராட்டம் 

முடிவிலிகள் இல்லா� 

முக�ரிHாய்

�ாடி நிற்கும் �ண்ண ?கன்!

நிஷாந்தி பிரபாகரன், ஸ்விஸ். �தைலப்பூ: ஆல்ப்ஸ் ச�ன்றல்

கவிதை� -2: �யிறும் ?னமும்…

குழலால் ஒலிசHழுப்பி

குழந்தை�கள் ?னம்


ந்ஜே�ாஷத்�ால்

நிதைற�து ஜேபால…

இந்� ?னி�னின்

�யிறும் ?னமும்

நிதைற�து என்ஜேறா?????

ஆதி ச�ங்கட்
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20. நட்பு…
புதைகப்படம் – 20; கவிதை�  - 1

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  �ஞ்தை
 சபரிH ஜேகாவில். அங்ஜேக உள்h சிற்பங்கதைhப் படம் பிடிப்ப�ற்காகஜே� 
ச
ய்� ஒரு பHணத்தில் இந்� இரு சிறு�ர்கதைhயும் படம் பிடித்ஜே�ன்!  

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்:  ஒரு சிறு�ன் கண்ணில் பHம் – 
விழுந்துவிடுஜே�ாஜே?ா? என்ற பHம்! ?ற்ற சிறு�ன் அ�ன் மீது தைக தை�த்து, “பHப்படா� ஜேல! நான் 
�ான் பக்கத்துல இருக்ஜேகன்ல, உன்தைன கீஜேழ விழ விட?ாட்ஜேடன்….” என்று ச
ால்கிறாஜேனா?

இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக, ஒரு கவிதை� –�மிழ் முகில் பிரகா
ம். இஜே�ா கவிதை�. 

கவிதை�-1: நட்பு…

ஜே�ாஜேhாடு ஜே�ாhாய்

ஜே�ாழசனன்று ஆனாய்!

ஜேபசிப் ஜேபசி தீராக் கதை�கள்

காலச?லாம் எஞ்சி நிற்பது

நட்சபனும் சபட்டகத்துள்ஜேh!

ஜேபசுஜே�ாம் ... ஜேபசுஜே�ாம்...

இப்ஜேபாது ந?க்குள்ஜேh!

நாதைh நம் நட்பின் சபருதை?தைH

பகிர்ந்து ?கிழ்ஜே�ாம்

நம் சுற்றத்ஜே�ாஜேட!

�மிழ் முகில் பிரகா
ம்
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21. �டமும் இடமும்…
புதைகப்படம் – 21; கவிதை�  - 1

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  திரு�ரங்கம், �மிழகம்.  சித்திதைர ?ா�த் ஜே�ர் திருவிழா 
?Hத்தில் எடுக்கப்பட்ட 
படம். ஜே�ஜேராட்டத்தின் மு�ல் நாள் ஜே�ரடியில் நிற்கும் 
?Hத்தில் ஜே�ர் �டம் பிடித்துப் பார்த்� 
சிறு�ர்கள்…

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்:  முHன்றால் முடிHா�து உண்ஜேடா? சிறு�ர்கஜேh, 
உங்கள் மீது நம்பிக்தைக தை�யுங்கள், ஜே�ர் �டம் என்ன, ஜே�தைரஜேH நீங்கள் இழுத்து விட முடியும்! முHற்சி
ச
ய்யுங்கள்….

இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக, ஒரு கவிதை� –புதுச்ஜே
ரி �ாழ் ஜே
ஷாத்ரி. இஜே�ா கவிதை�!

கவிதை�-1: �டமும் இடமும்…

திரித்� கயிறுகளின் திரட்சி

ஜே�ருக்கு �ட?ாச்சு!

சிரித்� முகத்துடன்

சிறு�ர்களின் முHற்சி

சிந்தை�க்கு விருந்�ாச்சு!

�டம் பிடித்� நீங்கள்

�ாழ்வில் �டம் பதித்து

இடம் பிடிப்பீர்கள்

எல்ஜேலார் இ�Hங்களில்!

காரஞ்
ன்(ஜே
ஷ்), �தைலப்பூ: http://esseshadri.blogspot.com/
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22. 
ஜேகா�ரப் பா
ம்…
புதைகப்படம் – 22; கவிதை�  - 1

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  �ஞ்தை
 சபரிH ஜேகாவில். அங்ஜேக உள்h சிற்பங்கதைhப் படம் பிடிப்ப�ற்காகஜே� 
ச
ய்� ஒரு பHணத்தில் இ�ர்கதைhயும் படம் பிடித்ஜே�ன்!  

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்:  கண்ணில் பHத்துடன் இருந்� சிறு�ன், �ன் 

ஜேகா�ரி பக்கத்தில் அ?ர்ந்�தும், �ன்தைன ?றந்து, 
ஜேகா�ரிதைHப் பாதுகாப்பாகப் பிடித்துக் சகாண்ட 
ச
Hல் – என்ஜேன ஒரு பா
ம்!

இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக, ஒரு கவிதை� –ஸ்விஸ் நிஷாந்தி பிரபாகரன் தைக�ண்னத்தில்… 
இஜே�ா கவிதை�. 

கவிதை�-1: 
ஜேகா�ரப் பா
ம்…

�ாய் ஜேபாஜேல �ாலாட்டி 

ஜே�ாள் மீது ச�ாட்டில் கட்டி 

ஜே
Hாக எதைன நடத்தி 

ஜே
ஜேHானாய் நீயிருந்து 

சுதை?கதைh சுக?ாக்கும் 

அண்ணா என் அரண் நீஜேH.

�ன் தைக அதைணப்தைப

�ங்தைகக்கு அரணாக்கி

என் �ங்தைக இ�சhனும் 

உரிதை?Hாய் பார்க்கும் 
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�னHன் இ�ன் அன்தைப 

ச
ால்ல �ார்த்தை� இல்தைல.

நிஷாந்தி பிரபாகரன், ஸ்விஸ். �தைலப்பூ: ஆல்ப்ஸ் ச�ன்றல்
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23. சநஞ்சு சபாறுக்குதில்தைலஜேH…

புதைகப்படம் – 23; கவிதை�  - 1

எடுக்கப்பட்ட இடம்:  சித்திதைரத் ஜே�ஜேராட்டத்தின் மு�ல் நாள் ?ாதைல எடுத்� படம் – இடம் – 
திரு�ரங்கம் ச�ள்தைh ஜேகாபுரம் அருஜேக…. ஜே?, 2018.  

படம் பார்த்� ஜேபாது எனக்குத் ஜே�ான்றிH எண்ணம்:  ஜே�ஜேராட்டத்தின் மு�ல் நாள் – சுற்று �ட்டாரத்தில் 
இருக்கும் கிரா?த்து ?க்கள் அதைன�ரும் பக்திஜேHாடும், ஜேகாவிந்�ா ஜேகாஷத்துடன் �ங்கள் 
கிரா?ங்களிலிருந்து நடந்ஜே� திரு�ரங்கத்திற்கு �ருகிறார்கள். ஜேகாவிலின் கிழக்கு �ாயிலில் இருக்கும் 
ச�ள்தைh ஜேகாபுரத்திற்கு அருஜேக நாற்
ந்தியில் ஜேகாவிந்�ா ஜேகாஷம் முழங்க ஒவ்ச�ாரு�ராய் கீஜேழ 
அ?ர்ந்து சகாள்h, ?ற்ற�ர் உடகார்ந்திருப்ப�ர் �தைலயில் ஜே�ங்காய் உதைடக்கிறார் – இப்படி ஒரு முதைற
?ட்டு?ல்லாது சிலர் �தைலகளில் இரண்டு மூன்று ஜே�ங்காய்கள் கூட உதைடக்கப்படுகின்றன.  பக்தியில் 
திதைhத்திருந்� ?க்கள் – அ�ர�ருக்கு அ�ர�ர் நம்பிக்தைக – என்றாலும் சிலருக்கு ரத்�ம் கசிH, “ஐஜேHா” 
என்றிருந்�து எனக்கு! வீபூதிதைH/?ஞ்
ள் தூதைh �தைலயில் பூசிக்சகாண்டு ச�ாடர்ந்து ஜேகாவிந்�ா 
ஜேகாஷம் எழுப்பிH�ர்கதைhப் பார்க்க விHப்பாக இருந்�து.  

இந்�ப் படத்திற்குப் சபாருத்�?ாக, ஒரு கவிதை� –சபங்களூரு ஜி.எம்.பி. ஐHா.… இஜே�ா கவிதை�. 

கவிதை�-1: சநஞ்சு சபாறுக்குதில்தைலஜேH…

சநஞ்சு சபாறுக்குதில்தைலஜேH இந்�

நிதைல சகட்ட ?னி�தைர நிதைனந்து விட்டால் 

�ன் துHர்களுக்குக் காரணம்கடவுள் என்பார் 

கடந்�ச3ன்?க்கர்?ா என்பார் 

பரிகாரம் என்பார் �தைலயில் ஜே�ங்காய் உதைடத்திடு�ார்

அலகு குத்திடு�ார் அந்�ணன் உண்ட இதைலயில் 

புரண்சடழு�ார் �ானாய் சிந்�தைன என்பஜே� இல்லா�ார் 

55



எண்ணங்களில் எண்ணிலா ஜேநாயுதைடHார்

இ�ர் ஏது கூறினும் சபாருhறிHார்-இ�ர்

சிந்தை�யில் உதைரக்க இ�ர் �ணங்கும்

ச�ய்�ஜே? �ந்�ால்�ான் ஒருக்கால் சீர்படுஜே?ா.? (சநஞ்சு)

ஜி.எம்.பாலசுப்ர?ணிHன், சபங்களூரு – �தைலப்பூ: gmb writes
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நன்றி!

இந்� மின்புத்�கத்தில் இருக்கும் படங்கதைhயும் கவிதை�கதைhயும் ரசித்� உங்களுக்கு என் ?ன?ார்ந்� 
நன்றி!  புதைகப்படத்திற்கான �ங்கhது கவிதை�கதைh பகிர்ந்து சகாண்ட, ச�ாகுப்பில் இதைணத்திட 
அனு?தித்� அதைனத்து நண்பர்களுக்கும் ?னம் நிதைறந்� நன்றி.  புதைகப்படக் கவிதை�களின் இந்�த் 
ச�ாகுப்பு உங்களுக்குப் பிடித்திருந்��ா, உங்கள் எண்ணங்கள் என்ன என்பதை� எனக்கு மின்னஞ்
ல் 
மூல?ாக – venkatnagaraj@gmail.com ச�ரிவிக்கலாம். 

நட்புடன்

ச�ங்கட், 

புதுதில்லி.

�தைலப்பூ: www.venkatnagaraj.blogspot.com 
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